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VICHY Neovadiol Rose Platinum Noc + Prezent
 

Cena: 124,11 zł

Opis słownikowy

Producent VICHY

Opis produktu
 

VICHY NEOVADIOL ROSE PLATINUM Różany krem rewitalizujący na noc

Postać

Krem

Opakowanie

Słoiczek 50ml

Działanie

Krem Neovadiol Rose Platinum pomaga odświeżyć skórę, która podczas snu, utraciła naturalny blask i nabrała wyblakłego wyglądu.
Preparat sprawia, że cera jest świeża i pełna zdrowego, różanego blasku. Przeznaczony jest do skóry dojrzałej, pomaga redukować
senne zmarszczki, rozświetla skórę i przywraca jej komfort. Z nocy na noc skóra jest pełniejsza, bardziej nawilżona i sprężysta.

Przyjemna, świeża formuła o delikatnym różanym zapachu jest bogata we wzmacniający wapń, który wspiera wytrzymałość bariery
ochronnej skóry oraz pomaga poprawić jej jędrność i witalność. Cukry roślinne naturalnego pochodzenia obecne w lucernie wykazują
właściwości nawilżające oraz pomagają nadać skórze sprężystość i redukować nocne zmarszczki. Woda wulkaniczna Vichy wspiera
naturalne mechanizmy obronne skóry.

Wskazania

Cera dojrzała, utracony blask, senne zmarszczki, skóra normalna i sucha.
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Sposób użycia

Stosować wieczorem. Nanieść niewielką ilość kremu na czystą i suchą skórę, pozostawić do wchłonięcia.

Skład

Aqua / water, glycerin, prunus armeniaca kernel oil / apricot kernel oil, caprylic/capric triglyceride, pentaerythrityl tetraethylhexanoate,
cetyl alcohol, glyceryl stearate, alcohol denat., propanediol, butyrospermum parkii butter / shea butter, dimethicone, peg-40 stearate,
cera alba / beeswax, hydroxyethylpiperazine ethane sulfonic acid, tin oxide, rosa gallica flower extract, sorbitan tristearate, sorbitol,
calcium pca, dimethiconol, medicago sativa extract / alfalfa extract, silica, adenosine, propylene glycol, caprylyl glycol, citric acid,
trisodium ethylenediamine disuccinate, xanthan gum, synthetic fluorphlogopite, faex extract / yeast extract, ethylhexylglycerin,
pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, sodium benzoate, phenoxyethanol, ci 77491 / iron oxides, ci 77891 / titanium
dioxide, parfum / fragrance

VICHY NEOVADIOL Wzmacniający krem rewitalizujący na dzień dla skóry dojrzałej

Postać

Krem

Opakowanie

15ml

Skład

Aqua, Glycerin, Alcohol Denat, Alcohol Denat, Dimethicone, Paraffinum Liquidum, Butyrospermum Parkii Butter, Bis-
Behenyl/Isostearyl/Phytosteryl Dimer Dilinoleate, C30-45 Alkyl Dimethicone, PEG-20 Stearate, Silicam, Oryza Sativa Bran Oil, Tin Oxide,
PEG-100 Stearate, PEG-30 Dipolhydroxystearate, CI 77491, Cera Microcristallina, Stearyl Alcohol, Paraffin, Cera Alba, Pottasium
Hydroxide, Carbomer, Glyceryl Stearate, Calcium PCA, Trideceth-6, Sodium Phytate, Sodium Hyaluronate, 2-Olemido-1,3-Octadecanediol,
Phenoxyethanol, Ammonium Polyacryloydimethyl Taurate, Tocopherol, Hydrogenated Polyisobutene, Synthetic Fluorphlogopite, Faex
Extract, Octydodecanol, Cetyl Palmitate, Ethylhexylglycerin, Parfum.
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