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LIERAC PHYTOLASTIL SOLUTE SERUM KORYGUJĄCE
ROZSTĘPY 75ml
 

Cena: 78,54 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać serum

Producent Ales Groupe Lierac

Opis produktu
 

LIERAC PHYTOLASTIL SOLUTE SERUM ZAPOBIEGAJĄCE I LIKWIDUJĄCE ROZSTĘPY, 75 ML

**Wskazania:**

Serum korygujące rozstępy Lierac Phytolastil to przełomowy dermokosmetyk, który skutecznie dba o piękno kobiecego ciała w
zauważalny sposób zmniejszając widoczność rozstępów, które mogą pojawiać się w trakcie dojrzewania, na skutek ciąży czy nagłych
zmian wagi ciała.

**Opis działania:**

Lierac Phytolastil to serum korygujące rozstępy oparte na innowacyjnych odkryciach medycznych i nowoczesnych technikach
estetycznych. Zapewnia ono intensywną kurację przyspieszającą redukcję rozstępów - ich koloru, długości jak i głębokości. Serum w
efektywny i trwały sposób redukuje widoczność rozstępów. Sprawia, że istniejące rozstępy stają sie płytsze, ich głębokość, szerokość
oraz długość zostaje zmniejszona, a skóra odzyskuje zdrowy koloryt. 84% kompleks Skrzyp-Przywrotnik-Bluszcz odpowiada za
stymulację syntezy fibroblastów. Zwiększa elastyczność skóry i przywraca jej właściwą strukturę.

80% zmniejszenie widoczności istniejących rozstępów*

* Badanie kliniczne - 45 ochotników stosujących produkt 2 razy dziennie przez 40 dni - punktacja kliniczna - % satysfakcji

**Sposób użycia:**

Dermokosmetyk przeznaczony do stosowania na już istniejące rozstępy.
Rano i wieczorem wmasuj niewielką ilość preparatu w czystą skórę, w miejscach występowania rozstępów.
Kurację stosuj bez przerwy przez minimum 6 tygodni.
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**Składniki:**

Aqua, Prpylene Glycol, Alchemilla Vulgaris Extract, Hedera Helix Leaf/Stem Extract, Equisetum Arvense Extract, Carbomer,
Tromethamine, Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate, Caprylyl Glycol, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Sodium Salicylate,
Tetrasodium Glutamate Diacetate

**Wielkość opakowania:**

75 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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