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Louis Widmer - Day Cream - krem na dzień bezzapachowy
50ml
 

cena: 101,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent Louis Widmer

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Głęboko nawilżający Day Cream, przeznaczony dla skóry suchej, chroni, odżywia i nawilża skórę twarzy, zapewniając długotrwałą
ochronę przed przedwczesnym starzeniem się i szkodliwymi wpływami środowiska. Innowacyjna kombinacja aktywnych składników
stymuluje i podtrzymuje naturalne właściwości skóry oraz redukuje drobne linie i zmarszczki poprzez stymulację syntezy kolagenu i
nawilżenie. Idealny, by zatroszczyć się o zdrowy wygląd skóry.

Produkt bezzapachowy.

Składniki aktywne:
Biostymulatory 5 %
(kompleks aminokwasowy)
Matrixyl 3000 2 %
Masło Shea 2 %
Panthenol 1 %
Witamina E 1 %
Kreatyna 0.5 %
Kwas Hialuronowy 0.02 %

Sposób użycia:
Day Cream jest odpowiedni dla skóry w każdym wieku. Stosować rano po dokładnym oczyszczeniu skóry. Krem stanowi idealną bazę
pod makijaż.
Extrait Liposomal może być używany przed nałożeniem Day Cream, jako dopełnienie pielęgnacji skóry.

Firma Louis Widmer powstała w Szwajcarii w 1960 roku. Została założona przez dermatologa Louisa Maxa Widmera. Jakość kremów
tej firmy jest doskonale znana i ceniona w wielu krajach. Kosmetyki wytwarzane są zgodnie z wytycznymi i podlegają najbardziej 
rygorystycznym normom jakości. Zanim produkt dotrze do sklepów, jest poddawany szczegółowym testom chemicznym,
analitycznym i mikrobiologicznym. Wszystko to sprawia że produkty firmy Louis Widmer są najwyższej jakości i wyróżniają się
skutecznością i doskonałą tolerancją. Marka ta proponuje kosmetyki, które bardzo długo utrzymują wodę w naskórku i skórze
właściwej, są całkowicie hypoalergiczne i bezzapachowe. Można je polecić wszystkim osobom mającym problem ze skórą: bardzo
wrażliwą, alergiczną, atopową, z rumieniem czy też trądzikiem różowatym.

Podmiot odpowiedzialny:
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