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PC KOLAGEN ZŁOTY 24-KARATOWY ANTI AGING 50 ML
 

cena: 380,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent perfect coll

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

PC Kolagen Złoty 24 - karatowy Anti Aging to luksusowy kolagen spektakularnie odmładzający skórę o właściwościach serum. Został
stworzonym z myślą o kompleksowej pielęgnacji i jednoczesnym odmładzaniu dojrzałej i wymagającej cery 30+. Dzięki
kompleksowemu działaniu przeciw starzeniowemu przywraca skórze kondycję i wygląd skóry o kilka lat młodszej.

Naturalne składniki aktywne(kolagen platynowy, izoflawony roślinne, płatki 24-karatowego złota, kwas hialuronowy oraz substancje
prebiotyczne) zawarte w kosmetyku wspomagają naturalne procesy fizjologiczne zachodzące w skórze takie jak produkcja: kolagenu,
elastyny i kwasu hialuronowego. Dzięki temu kosmetyk zapewnia intensywną odnowę i regenerację struktur skóry oraz poprawia jej
gęstość. Wspomaga regenerację i poprawia jej wygląd również przy trądziku pospolitym i różowatym oraz po kuracjach sterydowych.
Widocznie spłyca istniejące zmarszczki oraz zapobiega powstawaniu nowych. Ponadto skutecznie liftinguje skórę, przywracając
prawidłowy owal twarzy. PC Kolagen Złoty 24-karatowy Anti Aging dodatkowo nawilża naskórek i nawadnia głębokie warstwy skóry.
Rewelacyjnie odżywia,uelastycznia i ujędrnia strukturę skóry. Ponadto poprawia jej koloryt i nadaje blasku. Produkt wykazuje działanie
ochronne przed promieniowaniem UV, zapobiegając przedwczesnemu fotostarzeniu się skóry.

Działanie:

* Stymulowanie produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego.
* Opóźnianie procesu starzenia skóry.
* Poprawa gęstości skóry.
* Poprawianie owalu twarzy, błyskawiczny efekt liftingu.
* Silne nawilżanie naskórka i nawadnianie głębokich warstw skóry.
* Pobudzanie odnowy komórkowej skóry.
* Redukowanie zmarszczek (spłycanie już istniejących, zapobieganie powstawaniu nowych).
* Wyrównanie kolorytu skóry i nadanie jej blasku.
* Odżywianie skóry.
* Wygładzanie, uelastycznianie i ujędrnianie skóry.
* Ochrona skóry przed wolnymi rodnikami i negatywnymi skutkami promieniowania UV.
* Niwelowanie zmian skórnych i regeneracja skóry (nawet przy trądziku pospolitym i różowatym oraz po kuracji sterydowej).
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Stosowanie:

Przed nałożeniem kosmetyku umyj skórę twarzy, a następnie stonizuj. Następnie 2 pompki kosmetyku nanieś na lekko zwilżoną skórę
twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie rozprowadź i wklep, aż do całkowitego wchłonięcia. PC Kolagen Złoty 24 - karatowy Anti Aging możesz
również wtłoczyć za pomocą urządzeń PC ( FACE GOLD 24K, EYE GOLD 24K). Zakończ pielęgnację nakładając na skórę twarzy, szyi i
dekoltu PC Prebiotyczny Krem Łagodzący.
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