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LIERAC Zestaw PREMIUM Kuracja 30ml + Krem pod oczy
15ml + maska 75ml + ARKESKIN tabletki GRATIS
 

Cena: 398,52 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 ml (+ 15 ml + 75 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. Zestaw Premium o absolutnym działaniu anti-aging - wyjątkowy i luksusowy prezent
dla każdej dojrzałej kobiety. W zestawie: SERUM Kuracja o absolutnym działaniu anti-aging, uderzeniowa dawka młodości, korzystająca
z najnowszych odkryć medycyny regeneracyjnej. Zwalcza zjawisko przyspieszonego starzenia się skóry i koryguje wszystkie oznaki
starzenia: zmarszczki, zwiotczenie, utratę gęstości, przebarwienia i niedoskonałości powierzchni skóry. Sercem formuły jest innowacyjny
i wysoce skuteczny duet składników aktywnych. Opatentowany heksapeptyd-FX biomimetyk naturalnego białka skóry FOXO, które
chroni komórki macierzyste i wspomaga regenerację skóry oraz technologia GDF-11 stymulująca odmładzanie komórkowe. KREM POD
OCZY Intensywnie regenerująca pielęgnacja skóry wokół oczu, inspirowana medycyną regeneracyjną. Krem pod oczy o absolutnym
działaniu anti-aging koryguje wszystkie oznaki starzenia się okolic oczu: zmarszczki, obrzęki, cienie, przebarwienia, opadające powieki. 
MASKA Efekt natychmiastowego odmłodzenia. Inspirowana medycyną regeneracyjną Maska o absolutnym działaniu anti-aging
koryguje wszystkie oznaki starzenia: zmarszczki, zwiotczenie, utratę gęstości, przebarwienia i niedoskonałości powierzchni skóry. 
 LIERAC Arkeskin suplement diety. Preparat przeznaczony jest do stosowani dla osób dorosłych. Wspomaga w utrzymaniu zdrowych
kości oraz pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Działanie - Witamina D - pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
(EFSA: 150, 151, 158, 350) - Selen - pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym (EFSA: 277, 283, 286, 1289, 1290, 1291,
1293, 1751, 410, 1292) Przyjmowanie Przyjmować 2 kapsułki dziennie, popijając szklanką wody. Nie przekraczać porcji zalecanej do
spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb
życia to podstawa prawidłowego funkcjonowania organizmu. 
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