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VICHY DERMABLEND 45 GOLD Podkład Korygujący Fluid 30
ml
 

Cena: 108,79 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo Vichy

Opis produktu
 

Wskazania:

Fluid przeznaczony jest dla osób, które chcą skorygować drobne lub średnie defekty skóry , do których zaliczają się przebarwienia,
drobne blizny, cienie pod oczami, niedoskonałości czy przebarwienia.

Działanie:

Fluid doskonale pokrywa niedoskonałości i defekty skóry nawet przez 16 godzin. Niewyczuwalna na skórze formuła pozostawia trwały,
matowy efekt. Fluid oprócz wysokiego poziomu korekty, gwarantuje skórze 24 godzinne nawilżenie oraz nadaje jej naturalny wygląd i
komfort (brak efektu maski).
Fluid nie pozostawia tłustych plam. Płynna konsystencja (przy kontakcie ze skórą) umożliwia równomierne rozprowadzenie oraz idealne
pokrycie defektów skóry. Lekka formuła fluidu jest praktycznie niewyczuwalna na skórze. Rozprowadzenie fluidu ułatwiają, zawarte w
nim gliceryna i lotne olejki pochodzenia naturalnego.

Fluid charakteryzuje wysoka koncentracja pigmentów, która sięga do 30%, dzięki czemu doskonale koryguje defekty skóry. W składzie
fluidu zawarte są mikrocząsteczki SOFT FOCUS, rozpraszające światło, co powoduje optyczną redukcję defektów i niedoskonałości
skóry. Dodatkowo nadaje skórze promienny wygląd.
Fluid jest hipoalergiczny i bezzapachowy. Był testowany na skórze wrażliwej pod kontrolą dermatologiczną. Nie przyczynia się do
powstawania zaskórników. Chroni przed promieniami UV SPF 35., które mogą dodatkowo uwidaczniać defekty skóry.
Fluid może być z powodzeniem stosowany przez osoby, będące po zabiegach dermatologicznych.
Sposób użycia:

1.Podkład nanieś opuszkami palców lub przy użyciu gąbeczki.
2. Rozprowadź fluid w kierunku od środka na zewnątrz twarzy. W przypadku bardziej widocznych defektów nanieść na nie i delikatnie
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wklepać dodatkową ilość fluidu. Zwróć uwagę na dokładne rozprowadzenie fluidu przy linii czoła oraz uszu, by zachować naturalny
wygląd.
3. Powtórz aplikację, by uzyskać oczekiwany efekt.
4. W celu przedłużenia trwałości działania do 18 godzin należy zastosować Puder utrwalający DERMABLEND™
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