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BANDI MEDICAL EXPERT ANTI AGING SKONCENTROWANA
AMPUŁKA PRZECIW ZMARSZCZKOM Z RETINOLEM
 

cena: 89,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent bandi

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Wskazania do stosowania:

wymagająca cera dojrzała,
wyraźny spadek gęstości i elastyczności skóry,
wszystkie typy zmarszczek,
nierównomierny koloryt cery.

Efekty stosowania serii anti aging:

głęboko zregenerowane komórki skóry,

wygładzone od wewnątrz wszystkie typy zmarszczek,

odżywiona i głęboko nawilżona skóra,

poprawiona elastyczność i owal twarzy,

pobudzona stymulacja tworzenia nowego kolagenu i kwasu hialuronowego,

wyrównany koloryt cery,
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0,4% czysty retinol + witamina C nowej generacji

* dogłębnie i silne odnowiona skóra dojrzała,

* głęboko zregenerowane komórki skóry,

* wygładzone wszystkie typy zmarszczek od wewnątrz,

* zmniejszona wiotkość,

* uelastyczniona skóra.

Wysoko stężony preparat przeznaczony do silnej regeneracji pozbawionej gęstości i objętej występowaniem wyraźnych zmarszczek
skóry. Preparat aktywuje produkcję nowych włókien kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego dzięki czemu widocznie poprawia owal
twarzy i wygładza strukturę skóry.

 Przeciwwskazania:

Ekspozycja na słońce i promieniowanie UV

Ciąża i karmienie piersią

Nadwrażliwość na którykolwiek za składników preparatu.

Składniki aktywne:
czysty retinol , olej arganowy , olej makadamia , olejek buriti , witamina c , witamina e

Po ich zastosowaniu aktywacji ulegają mechanizmy regeneracyjne, które prowadzą do głębokiej odnowy i rewitalizacji skóry na poziomie
komórkowym.

NCI

Macadamia Integrifolia Seed Oil, Dimethyl Isosorbide, Polysorbate-20, Ascorbyl

Tetraisopalmitate, Argania Spinosa Kernel Oil, Tocopheryl Acetate, Retinol, Mauritia

Flexuosa Fruit Oil, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid,

Parfum/Fragrance

Stosowanie:

Ze względu na oddziaływanie retinolu na ilość wydzielanego sebum, w przypadku cery suchej, na początku kuracji, może pojawić się
przejściowe uczucie suchości. W miarę dalszego stosowania, suchość skóry zanika z uwagi na oddziaływanie retinolu na zwiększoną
produkcję kwasu hialuronowego.
Rozpocznij od stosowania preparatu co drugi dzień. Przy braku podrażnień stosuj min. 3 x w tyg. na noc, omijając okolice oczu.

Najlepsze rezultaty przynosi przy jednoczesnym stosowaniu pozostałych produktów z linii Anti-Aging.
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