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LIERAC Zestaw HYDRAGENIST Nawilżająco-Dotleniający
krem 50ml + żel pod oczy 15ml + Maseczka GRATIS
 

Cena: 150,55 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 50 ml + 15 ml

Postać zestaw + gratis

Producent/
Dystrybutor

LABORATOIRE NATIVE POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

PROMOCJA TRWA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. Lierac Hydragenist zestaw nawilżająco-dotleniający do twarzy, 50 + 15 ml uwzględnia
krem-żel do skóry normalnej i mieszanej, a także nawilżająco-wygładzający żel pod oczy. Kosmetyki nawilżają oraz wypełniają skórę.
Działają przeciwzmarszczkowo. Właściwości W zestawie: Lierac Hydragenist krem-żel: Biomimetyczny tlen - pobudzenie naturalnych
procesów nawilżania skóry, Kwas hialuronowy - nawilżenie i wygładzenie, Puder ryżowy -działanie matujące. + w prezencie Lierac
Hydragenist żel pod oczy: Biomimetyczny tlen - pobudzenie naturalnych procesów nawilżania skóry, Kwas hialuronowy - nawilżenie i
wygładzenie, Naturalny ekstrakt ściągający. Lierac Hydragenist Nawilżająco-dotleniajacy krem-żel dla skóry normalnej i mieszanej
długotrwale nawilża i wypełnia skórę. Wygładza zmarszczki i drobne linie, przywracając skórze świeżość i promienność. Biomimetyczny
tlen pobudza naturalne procesy nawilżania skóry, a kwas hialuronowy zapewnia dodatkowe nawilżenie i wygładzenie. Zawarty w
preparacie ekstrakt z liści ambiaty działa regenerująco. Jedwabista formuła krem-żelu działa odświeżająco, matuje cerę zapewniając
delikatne, satynowe wykończenie. Lierac Hydragenist Nawilżająco-wygładzający żel pod oczy, natychmiast i długotrwałe przywraca
nawilżenie konturu oka, wygładza zmarszczki i drobne linie powstałe z odwodnienia, redukuje obrzęki i cienie pod oczami. Specjalna
kriotermalna końcówka zastosowana do delikatnego masażu i punktowych ucisków skóry pod oczami - pobudza mikrokrążenie w
skórze wokół oczu, schładza, pomaga redukować opuchnięcia. Lierac Hydragenist DuoMask - Nawilżająco - wygładzająca maseczka 2
x 6 ml  idealna dla skóry odwodnionej. Zapewnia nawilżenie, dotlenienie oraz wygładzenie.  Hydragenist Oxygenating Mask - Maska
SOS  Produkt, po który sięgamy kiedy skóra wymaga natychmiastowego ukojenia i regeneracji. Nawilża i dotlenia skóry wymagające,
odwodnione i podrażnione. Wygładza także drobne linie i zmarszczki. Biomimetyczny tlen w połączeniu z kwasem hialuronowym, liśćmi
Ambiaty, kompleksem witamin i minerałów pobudza skórę do naturalnych procesów nawilżania. Róża i olejek z kwiatów kamelii
wygładzają, chronią i odżywiają skórę. Przywraca skórze uczucie komfortu, wygładzenia i świeżości na bardzo długo.  Wskazania 
Hydragenist DuoMask - Nawilżająco - wygładzająca maseczka 2 x 6 ml  - suchość  - odwodnienie  - podrażnienia  - ziemista cera  
Zastosowanie  Hydragenist DuoMask - Nawilżająco - wygładzająca maseczka 2 x 6 ml  Nakładać 1 - 2 razy w tygodniu cienką warstwą
maski na oczyszczoną skórę, omijając okolicę oczu. Pozostawić na 5 do 10 minut. Nadmiar produktu usunąć płatkiem kosmetycznym. 
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