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LIERAC CICA FILLER Krem-żel 40ml
 

Cena: 139,49 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent Ales Groupe Lierac

Opis produktu
 

LIERAC CICA FILLER MAT PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM-ŻEL REGENERUJĄCY, 40 ML

**Wskazania:**

Lierac Cica-Filler - przeciwzmarszczkowy krem-żel regeneracyjny do cery normalnej i mieszanej

**Opis działania:**

Innowacyjna kuracja przeciwzmarszczkowa o precyzyjnym i ściśle wycelowanym działaniu korygującym wszystkie rodzaje zmarszczek.
Zawiera substancje aktywne nowej generacji, które naśladują naturalny proces gojenia tkanek, aby odbudowywać i przywracać skórze jej
strukturę i redukować zmarszczki oraz składniki stymulujące syntezę elastyny, kolagenu i kwasu hialuronowego dla wzmocnienia
działania przeciwzmarszczkowego.
Świeży, matujący żel-krem dla codziennej korekty zmarszczek i efektu matującego. Wypełnia, ujędrnia, wygładza i nawilża skórę. Zawiera
nowej generacji składniki aktywne, które wygładzają zmarszczki, naśladując mechanizmy gojenia tkankowego: regenerujący kompleks
skrzyp, przywrotnik, bluszcz, wypełniający Hyalu-3 o głębokim, natychmiastowym i długotrwałym działaniu nawilżającym i
wygładzającym oraz stymulujący syntezę kolagenu Bakuchiol, który odbudowuje gęstość skóry. Żel-krem wzbogacony jest o naturalny
składnik oczyszczający i zwężający pory oraz pudry soft focus, które dają efekt natychmiastowego wygładzenia i przywracają skórze
blask.

**Sposób użycia:**

Krem-żel stosować jako samodzielny preparat lub pod serum, na oczyszczoną skórę twarzy rano i wieczorem.

**Składniki:**

Aqua (woda), Eea. Propanediol, Isodecyl, Neopentanoate, Glycerin (gliceryna), Dimethicone, Lauryl Lysine, Cetearyl Alcohol, Alchemilla
Vulgaris Leaf Extract (ekstrakt z przewrotnika pospolitego), Bakuchiol, Sodium Polyacrylate, Acrylates (C10-30 Alkyl Acrylate
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Crosspolymer), Phenoxyethanol, Parfum (fragnance), Dimethiconol, Hedera Helix (Ivy) Leaf/Stem Extract (ekstrakt z bluszczu
posplitego), Sodium Benzoate, Sucrose Palmitate, Equisetum Arvense Extract (wyciąg ze skrzypu polnego), Dimethicone Crosspolymer,
Tromethamine, Tetrasodium EDTA, Pentylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Lens Esculenta (Lentil) Seed Extract (wyciąg z nasion
soczewicy), Glyceryl Linoleate, Yeast Extract (ekstrakt z drożdży), Tocopherol, Sodium Hyaluronate (hialuronian sodu), Citrid Acid, Glycine
Soja (Soybean) Oil (olej sojowy), Potassium Sorbate, Ethylhexyglycerin, 1461A.
**Wielkość opakowania:**

40 ml

**Producent:**

Ales Groupe Polska Sp. z o.o.
ul. Nowoursynowska 95
02-797 Warszawa

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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