Apteka Internetowa Cefarm24.pl
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 85 744 55 97

Remescar Worki & Cienie pod oczami krem 8 ml
Cena: 74,98 PLN
Opis słownikowy
Postać

Kremy

Producent

SIROWA

Promocje

Wybór Farmaceuty

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Aqua, Magnesium Aluminum Silicate, Sodium Silicate, Butylene Glycol, Phenoxyethanol, PEG-75 Shea Butter Glycerides, Xanthan Gum,
Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, CI 19140, CI 16035, Acetyl Tetrapeptide-5, Acetyl Octapeptide-3.
Charakterystyka
Zmęczenie i stres mogą powodować opuchliznę i cienie na skórze pod oczami. Jest to symptom zmęczenia fizycznego lub
psychicznego. Zmęczony wygląd może negatywnie wpływać na pewność siebie i samoocenę. Remescar Worki & Cienie pod oczami to
skuteczny krem o natychmiastowym działaniu, który pomaga zredukować opuchliznę i cienie pod oczami przy zaledwie jednej aplikacji
dziennie.
Dzięki rewolucyjnej technologii EYESYL rezultaty są widoczne już dwie minuty po nałożeniu kremu Remescar Worki & Cienie
pod oczami. Połączenie glinki mineralnej i kompleksu bi-peptydowego pomaga uzyskać następujące rezultaty:
Naprężenie skóry: gdy serum jest absorbowane przez skórę, glinka mineralna (krzemian magnezowo-aluminiowy naturalna glinka mineralna, stosowana powszechnie w kremach oraz maseczkach do twarzy) przylega bezpośrednio do
jej komórek, pomagając utworzyć mikrostrukturalną sieć, która zapewnia widoczny efekt naprężenia skóry.
Hamowanie akumulacji wody: specjalny tetrapeptyd wpływa na przepuszczalność naczyń krwionośnych dookoła oczu,
dzięki czemu zapobiega gromadzeniu się płynu pod oczami. To wywołuje efekt przeciwobrzękowy oraz odprowadzenie
płynu.
Pauza mikromieśniowa: Drobne zmarszczki wynikają z nadmiernej stymulacji mięśni twarzy pod oczami. Produkt
zawiera specjalny oktapeptyd, który wpływa na ruchy nerwowo - mięśniowe pod oczami. W wyniku jego działania skurcz
mięśni jest osłabiony, a mięsień ulega rozluźnieniu, co zapobiega powstawaniu zmarszczek oraz cieni pod oczami.
Stosowanie
Krok 1: Delikatnie umyj i osusz skórę.
Krok 2: Nawilż dokładnie skórę pod oczami używając żelu lub kremu nawilżającego (nie na bazie oleju), odczekaj 1-2 minuty do
całkowitego wchłonięcia produktu przez skórę.
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Krok 3: Wyciśnij niewielką ilość produktu na palec. Ilość produktu powinna przypominać wielkością ziarenko ryżu - mniejsza ilość nie
wystarczy, większa zostanie całkowicie wchłonięta przez skórę i może spowodować wrażliwość. W przypadku dużych worków pod
oczami nałóż większą ilość kremu przypominającą wielkością 2 ziarenka ryżu.
Krok 4: Rozgrzej krem rozcierając go pomiędzy dwoma wskazującymi palcami około 5 sekund.
Krok 5: Delikatnie rozprowadź krem na całym obszarze worków pod oczami. Nie nakładaj kremu poniżej linii worków. Rozcieraj krem
palcem od wewnętrznej strony oka w kierunku do zewnątrz. Wcieraj krem lekkimi, delikatnymi ruchami aż do całkowitego wchłonięcia.
Krok 6: Aby uzyskać widoczne efekty nie poruszaj mięśniami twarzy przez 2-3 minuty, czekając aż krem całkowicie wyschnie. W razie
potrzeby usuń nadmiar kremu wilgotną chusteczką.
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