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Dr Irena Eris ALGORITHM Zaawansowane serum
odmładzające na dzień i na noc 30 ml
 

Cena: 169,58 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

Marka Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Opakowanie 30 ml

Postać serum

Wysyłka
zamówienia

w 48 h

Opis produktu
 

Działanie ALGORITHM - to innowacyjna seria kosmetyków przeciwzmarszczkowych, dedykowana kobietom powyżej 40 r.ż.,
wykorzystująca naturalne bogactwo mórz i najnowocześniejsze osiągnięcia biotechnologiczne. Bazując na mechanizmie działania
biomolekuł algowych Undaria Pinnatifida, unikalna technologia Reproductive Cell Technology™, pobudza skórę do radykalnej regeneracji
i zwalczania oznak jej starzenia. Kuracja na twarz i szyję do każdego typu cery dojrzałej kobiet powyżej 40 r.ż. w formie bardzo
skoncentrowanej lekkiej emulsji. Optymalizuje i wydłuża rezultaty działania kremu. Wykorzystanie w technologii Reproductive Cell
Technology™ zdolności biomolekuł algowych, zapewnia radykalną odbudowę komórkową podłoża skóry właściwej, poprzez
zaangażowanie komórek nie tylko w syntezę, ale również dojrzewanie i sieciowanie jej głównych składników: kolagenu, elastyny i kwasu
hialuronowego. Jednocześnie, zaawansowany technologicznie multifunkcyjny kompleks polisacharydowo-witaminowy z morskiej algi
Porphyridium Cruentum i owoców Citrus Aurantinum, zapewnia błyskawiczny efekt „renowacji” parametrów skóry, która zaraz po
aplikacji staje się: - idealnie wygładzona - optymalnie nawilżona - niezwykle delikatna i miękka w dotyku - pełna świeżości i młodzieńczej
witalności, Efekt odmłodzenia skóry, widoczny i odczuwalny zaraz po aplikacji, nasila się i utrzymuje w czasie. Już jednomiesięczna
kuracja serum pozwala na: - wyraźną poprawę ogólnej kondycji skóry - spłycenie głębokości i liczby zmarszczek  Składniki Porphyridium
Cruentum, pomarańcza( Citrus Aurantium Dulcis Extract, Orange Extract) czarna perla( Hydrolized Pearl), brązowe makroalgi( Undaria
pinnatifida, Wakame).  Sposób użycia Polecamy stosować serum pod krem pielęgnacyjny na dzień i/lub na noc, codziennie w sposób
ciągły lub w formie okresowej kuracji. Krem nakładać po wchłonięciu serum (ok. 30–60 s.). Przed pierwszym użyciem zdjąć nakrętkę i
nałożyć pipetę.   
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