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Louis Widmer - Extrait Liposomal - serum liposomalne 30ml
 

cena: 153,30 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent Louis Widmer

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Serum Extrait Liposomal zawiera kwas hialuronowy, który posiada właściwości zatrzymywania wody w warstwie rogowej naskórka.
Składniki nadają skórze uczucie komfortu, pozostawiając cienki, elastyczny filtr ochronny. Skóra staje się mocniejsza, bardziej 
elastyczna i jędrna, a zmarszczki wyraźnie zredukowane.

Składniki aktywne:
Biostymulatory (kompleks aminokwasów w liposomach)
Kwas hialuronowy
Matrixyl 3000

Sposób użycia:
Nałożyć Extrait Liposomal 1–2 razy dziennie na oczyszczoną skórę twarzy, szyi, dekoltu, a następnie zastosować odpowiedni krem na
dzień lub na noc. Nałożyć niewielką ilość: 1 lub 2 dawki wyciśnięte za pomocą pompki są wystarczające na całą twarz. Extrait Liposomal
intensywnie regeneruje i nawilża. Nie zastąpi on jednak korzystnego wpływu pielęgnacji dziennej i/lub nocnej. Produkty te są w dalszym
ciągu podstawą pielęgnacji, a Extrait liposomal jej nieodłącznym elementem Liposomy to nowoczesne nośniki składników aktywnych,
100 razy mniejsze od tradycyjnych cząsteczek emulsji (30 – 50 nm). Przenikają przez naskórek dużo szybciej niż formuły emulsyjne
typu O/W czy W/O. Ich błona umożliwia samodzielne przyłączenie się do komórki, a następnie bezpośrednie dostarczenie składników
aktywnych do jej wnętrza.

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:
Swiss Next Distribution Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa
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