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Obagi ELASTIderm Eye Serum - 14 ml
kod produktu: 1000032306
kategoria: WSKAZANIA / DZIAŁANIE > Każdy rodzaj skóry

Producent: Obagi
370,00 zł
Kod QR:

Obagi Elastiderm Eye Serum
Pojemność: 14 ml

Obagi® ELASTIderm Eye Serum to preparat do pielęgnacji okolic oczu nowej generacji z linii
ELASTIderm, który przyczynia się do redukcji obrzęków pod oczami oraz zwiększenia
napięcia delikatnej skóry wokół oczu. Odświeżające serum ELASTIderm Eye pomaga
przywrócić witalność skórze wokół oczu, zredukować drobne linie i zmarszczki. Skóra staje się
bardziej jędrna i sprężysta.
Obudź swoje spojrzenie
Kofeina jest naturalnym przeciwutleniaczem, który pozwala zmniejszyć opuchliznę pod oczami.
Kompleksowe serum ELASTIderm Eye łączy ten podstawowy składnik z kompleksem dwóch
minerałów oraz kwasu malonowego. Pobudza produkcję kolagenu, dzięki czemu odzyskasz
elastyczność i gładkość skóry wokół oczu. Tak więc zapewnij sobie swoją dawkę kofeiny,
wyglądaj świeżo i bądź obudzona!
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Widoczna poprawa kondycji skóry w tygodniu 2 aż do tygodnia 8
ELASTIderm Eye Complete Serum pomaga przywrócić witalność skórze wokół oczu
- 46% wzrost elastyczności skóry wokół oczu (tydzień 9 vs punkt
wyjściowy, p≤0,01)
- pomagają ograniczyć powstawanie drobnych linii i zmarszczek
- poprawiają wrażenie elastyczności i jędrności skóry
- nadają skórze bardziej sprężysty wygląd
ELASTIderm Eye Complete Serum naprawdę działa
Większość uczestników panelu konsumenckiego:
- wolała serum Complete Complex – uznała, że zapewnia lepsze
lub dużo lepsze rezultaty niż dotychczas stosowany produkt
- była zadowolona – serum spełniło ich oczekiwania
SPOSÓB UŻYCIA: Po oczyszczeniu skóry delikatnie rozprowadzić końcówką aplikatora
ELASTIderm Eye Serum na skórę wokół oczu i pod oczami. Pocierać do całkowitego wchłonięcia.
Najlepsze wyniki daje stosowanie 1–2 razy dziennie.
OSTRZEŻENIA: Unikać kontaktu z oczami. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
SKŁADNIKI: AQUA, DIPROPYLENE GLYCOL, ETHOXYDIGLYCOL, CAFFEINE, MALONIC ACID, ZINC
CARBONATE, ARGININE, LAURETH-9, COPPER CARBONATE HYDROXIDE,
HYDROXYETHYLCELLULOSE, SODIUM ACETATE, CELLULOSE, GLYOXAL, SODIUM HYDROXIDE,
PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN.
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