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Dr Irena Eris CLINIC WAY 3° ODMŁADZENIA
FITOHORMONALNE Krem na dzień 50 ml
 

Cena: 129,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent/
Dystrybutor

DR IRENA ERIS S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 48 h

Opis produktu
 

DR IRENA ERIS CLINIC WAY 3° (50+) ODMŁODZENIE FITOHORMONALNE Krem p/zmarszczkowy na dzień SPF15 50ml Krem
przeciwzmarszczkowy na dzień przeznaczony jest do pielęgnacji twarzy dla kobiet 50-55 lat.  CLINIC WAY – ŚWIATOWA INNOWACJA
W PIELĘGNACJI ANTI-AGING Pierwsza linia dermokosmetyków o działaniu odmładzającym i hamującym procesy starzenia się skóry,
bazująca na unikalnym na skalę światową odkryciu naukowców: rewolucyjnym REAKTYWATORZE ODNOWY SKÓRY FGF1 LMS™*.
Wzbogacenie formuły o Aqua Calcis gwarantuje bezpieczną pielęgnację nawet najbardziej wrażliwej i alergicznej skóry. ODMŁODZENIE
FITOHORMONALNE na dzień skutecznie walczy z procesami odpowiedzialnymi za powstawanie zmarszczek atroficznych poprzez:
Reaktywator odnowy skóry FGF1 LMS™ z technologią transportu dermalnego Lipo-Sphere – hamuje proces starzenia skóry
uruchamiając silną i długotrwałą reaktywację procesów odnowy na trzech poziomach: • reaktywacja komórkowa poprzez przedłużenie
aktywności metabolicznych i replikacyjnych najważniejszych komórek skóry właściwej – fibroblastów. • reaktywacja tkankowa poprzez
znaczący wzrost produkcji substancji strukturalnych skóry: kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. • reaktywacja funkcji skóry i
wyraźnego odmłodzenia jej struktury poprzez redukcję i wygładzenie zmarszczek, poprawę elastyczności i odzyskanie właściwego
nawilżenia. Fitohormon – łagodzi skutki niedoboru hormonów w skórze poprzez pobudzenie produkcji włókien kolagenu i zwiększenie
stężenia glikozoaminoglikanów, zwłaszcza kwasu hialuronowego odpowiedzialnego za optymalne nawilżenie. Poprawie ulega apięcie i
jędrność skóry, zmniejsza się ilość i głębokość zmarszczek atroficznych. Aqua Calcis – farmakopealna woda wapienna o
właściwościach antyseptycznych, kojących i łagodzących podrażnienia.  CLINIC WAY – KLINICZNA SKUTECZNOŚĆ I
BEZPIECZEŃSTWO potwierdzone wieloośrodkowymi badaniami klinicznymi pod nadzorem zespołu lekarzy klinicznych oraz badaniami
in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris i w niezależnym Instytucie Badawczym.  POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ •
poprawa nawilżenia i wygładzenia (86%*), • zmniejszenie suchości o 35%*, • wzrost elastyczności o 20%*, • redukcja zmarszczek
antroficznych o 28%*.  *Wyniki badań in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris.  PRODUKT HIPOALERGICZNY.  
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