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Dax cosmetics yoskine Kirei Lifting 60+ krem
przeciwzmarszczkowy na dzień 50 ml
Cena: 65,98 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

50 ml

Postać

Kremy

Producent

DAX COSMETICS

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Opis produktu
YOSKINE KIREI LIFTING (KIREI - po japońsku PIĘKNY) łączy innowacyjne działania α-glukanu zapewniającego auto-energizację komórek
skóry z opatentowaną formą retinolu zamkniętego w micronach 10x100 μsph (sferulity retinoidalne).
Sferulity retinoidalne – jak pąki peoni – sukcesywnie wraz z przenikaniem do głębszych warstw skóry „rozkwitają” wewnątrz
skóry, otwierając się i uwalniając retinol na jej różnych poziomach aż do 48 h od momentu aplikacji kremu.
Dzięki tej innowacji KIREI LIFTING spektakularnie wygładza zmarszczki i ujędrnia skórę, przywracając jej naturalne piękno i
młody wygląd.
IN-YO - po japońsku Yin i Yang, czyli dwie równoważące się siły zapewniające stały przepływ energii i harmonię w naturze. Inspirując się
tą filozofią, anukowcy YOSKINE we współpracy z laboratoriami w Japonii opracowali IN-YO TECHNOLOGY, przełomową metodę
pielęgnacji skóry, która działa na 2 poziomach:
IN'DETOX
detoksykacja wykorzystująca działanie α-glukanu, który naturalnie oczyszcza komórki skóry, zapewniając in autoenergizację, dzięki czemu przedłuża im życie. Oczyszczone komórki są przygotowywane do bardziej efektywnego
przyswajania składników odżywczych
YO'ACTIVE
Odnowa struktur skóry poprzez bezpośrednie dostarczenie składników aktywnych do komórek docelowych,
zapewniająca intensywny efekt odmładzający
Dax cosmetics yoskine Kirei Lifting 60+ MULTIKOLAGENOWE WYPEŁNIENIE ZMARSZCZEK krem przeciwzmarszczkowy na dzień 50
ml
Charakterystyka
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Działając w głębi skóry, wygładza jej mikrorzeźbę, redukuje długość i głębokość zmarszczek. Dzięki intensywnej syntezie
kolagenu i wzmocnieniu włókien podporowych skóry, wzmacnia jej sprężystość i elastyczność. Zapobiega utracie wody
transepidermalnej ze skóry, zapewniając utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia w ciągu dnia.
RETI-COLLAGEN FILLER – kompleks retinolowo-prokolagenowy pobudza tworzenie włókien podporowych skóry, dzięki
czemu intensywnie wypełnia od wewnątrz nawet bardzo głębokie zmarszczki.
DERM’UP – trójwymiarowa siateczka pokrywająca skórę cienkim filmem, który wygładza ją, zmniejsza widoczność
zmarszczek, a także stopniowo uwalnia w głąb skóry składniki aktywne, zapewniając natychmiastowy i długotrwały
efekt liftingu.
Stosowanie
Codziennie rano stosować krem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Dla wzmocnienia efektu stosować także krem na noc oraz
eliksir odmładzający Yoskine Kirei Lifting.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem apteka@tanie-leczenie.pl.
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