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Vichy Aqualia Thermal Zestaw, Nawilżający krem na dzień,
50 ml + gratisy.
 

Cena: 87,62 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml (+ 100 ml + 10 ml + 15 m

Postać -

Producent L'OREAL POLSKA

Opis produktu
 

Vichy Aqualia Thermal Zestaw, Nawilżający krem na dzień, 50 ml + gratisy.

**Opis:**

Zestaw Promocyjny Vichy Aqualia Thermal - powstał z myślą o skórze wymagającej silnego nawilżenia. Przywraca komfort suchej
skórze oraz pomaga spłycić drobne zmarszczki.
Zestaw zawiera:
Aqualia Thermal bogaty krem nawilżający na dzień dla skóry suchej i bardzo suchej, 50 ml
Aqualia Thermal nawilżający, regenerujący żel-krem na noc, 15 ml
Purete Thermale płyn micelarny dla skóry wrażliwej, 100 ml
Mineral 89 Booster wzmacniająco-nawilżający z kwasem hialuronowym, 10 ml

**Właściwości:**

Vichy Aqualia Thermal nawilżający krem na dzień o bogatej konsystencji 50 ml
Gwarantuje intensywnie nawilżoną skórę przez 48h oraz wygładzenie drobnych linii mimicznych i zmarszczek.

Vichy Purete Thermale płyn micelarny do skóry wrażliwej 100 ml
Skutecznie oczyszcza skórę wrażliwą i okolice oczu. Formuła wzbogacona o wodę wulkaniczną Vichy, która łagodzi i chroni przed
wysuszeniem, oraz pantenol posiadający właściwości kojące.

Vichy Mineral 89 booster wzmacniająco nawilżający 10 ml
Serum gwarantuje intensywne i długotrwałe nawilżenie, wzmacnia skórę i zatrzymuje wodę, wyraźnie wygładza zmarszczki i drobne linie
mimiczne, regeneruje i przywraca równowagę ph każdego rodzaju skóry.
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Vichy Aqualia Thermal krem SPA na noc 15 ml
Intensywna, świeża, krystaliczna i czysta konsystencja żelu. Szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy. Nawilżona skóra
odzyskuje świeży, promienny i jednolity wygląd. Jest miękka w dotyku. Uczucie komfortu utrzymuje się przez cały dzień. Bogata w 15
minerałów Woda Termalna z Vichy wykorzystywana w zabiegach SPA połączona z kwasem hialuronowym, aby długotrwale nawilżać
oraz wzmacniać skórę nieprzerwanie przez cały dzień. 

**Sposób użycia:**

Vichy Aqualia Thermal nawilżający krem na dzień o bogatej konsystencji 50 ml
Stosuj rano i wieczorem, osobno lub po użyciu Aqualia Thermal serum nawilżającego.

Vichy Purete Thermale płyn micelarny do skóry wrażliwej 100 ml
Zwilż płatek kosmetyczny płynem i delikatnie oczyść twarz. Stosuj rano i wieczorem.

Vichy Mineral 89 booster wzmacniająco nawilżający 10 ml
Nakładać na oczyszczoną skórę rano i wieczorem jako pierwszy krok w codziennej pielęgnacji. Można stosować pod makijaż.

Vichy Aqualia Thermal krem SPA na noc 15 ml
Stosować wieczorem na dokładnie oczyszczoną skórę, twarzy, szyi i dekoltu

**Wielkość opakowania:**

Krem na dzień : 50ml
Booster: 10 ml
Krem na noc: 15ml
Płyn micelarny: 100ml

**Producent:**

L' Oreal Polska
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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