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Ziaja Anno d’oro, krem na dzień liftingujący + UV, 50ml
 

cena: 15,18 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji kosmetyk

Opis produktu
 

Ziaja Anno d’oro krem na dzie? liftinguj?cy + UV to specjalistyczny preparat napinaj?cy o nawil?aj?cej
formule. Skutecznie piel?gnuje cer? dojrza?? 40+ w trakcie dnia.  Zawiera filtr SPF 10, dzi?ki któremu
zapewnia ochron? skóry przed szkodliwym dzia?aniem promieni s?onecznych i fotostarzeniem.

Dzia?anie
 1. odbudowa wewn?trznej struktury skóry – oligopeptydy (mikro-kolagen) 
• diagnozuje uszkodzenia na poziomie komórkowym 
• regeneruje os?abion? struktur? skóry w?a?ciwej 
• wzmacnia w?ókna kolagenu I, II i IV oraz elastyny 
• opó?nia mechanizm starzenia skóry i redukuje g??boko?? zmarszczek 
2. redukcja zmarszczek g??bokich i mimicznych – kwas ursolowy 
• wnika w g??bsze warstwy skóry i stymuluje odnow? tkankow? 
• organizuje prawid?owe usieciowanie w?ókien kolagenowych 
• doskonale uelastycznia oraz zapobiega utracie spr??ysto?ci 
• redukuje g??bokie i wyg?adza mimiczne zmarszczki 
3. redukcja zmarszczek powierzchniowych – aktywna baza przeciwzmarszczkowa 
• aktywuje stymulacj? glikanów, kolagenu i elastyny 
• wype?nia uszkodzenia spoiwa mi?dzykomórkowego 
• wzmacnia spoisto?? tkanki ??cznej i sp?yca powierzchniowe zmarszczki 
4. optymalny efekt liftinguj?cy – biopolimer z protein s?odkich migda?ów 
• tworzy na powierzchni skóry elastyczny, g?adki film 
• wyra?nie poprawia napi?cie naskórka i wyg?adza mikrowg??bienia 
• przywraca skórze m?ody, promienny wygl?d
5. suplementacja - fotostabilne filtry UV, witamina E, prowitamina B5 
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• zapobiega fotostarzeniu, neutralizuje wolne rodniki oraz doskonale wyg?adza i uelastycznia skór? 
• intensywnie i trwale nawil?a oraz zapobiega przesuszaniu naskórka 
• ?agodzi podra?nienia, dzia?a koj?co i os?aniaj?co na wra?liw? skór?

Stosowanie
 Krem nanie?? na skór? oczyszczon? mleczkiem i tonikiem anno d’oro. Delikatnie wklepa?. Polecany pod
makija?. Na noc stosowa? anno d’oro krem redukuj?cy zmarszczki.

Sk?ad
 Substancje aktywne: aktywna baza przeciwzmarszczkowa, mikro-kolagen, D-panthenol, kwas ursolowy.
Produkt testowany dermatologicznie i alergologicznie.

Podmiot odpowiedzialny
 Ziaja Ltd Zak?ad Produkcji Leków sp. z o.o.,
ul. Jesienna 9,
80-298 Gda?sk
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