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Pokožka očních partií patří k velmi citlivým oblastem
lidského těla. Její přirozená krása je úzce propojena
s vnitřním prostředím v organismu. Je tedy velmi
důležité zda zrcadlí vyrovnanost a harmonii či stres
a únavu. Ve druhém případě jsou v této často
stresované oblasti patrné přesušené linie, ztráta
elasticity, otoky nebo tmavé kruhy doprovázené
nepříjemnými pocity pnutí a zvýšenou přecitlivělostí.
Pokožka v oblasti očí vyžaduje zcela specifickou,
včasnou a pravidelnou péči také pro svoji mimořádnou tenkost a jemnost.
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Instant Lift Eye Pads jsou vypínající polštářky. Obsahují
koncentrovaný komplex účinných látek, který věnuje
předčasně stárnoucím očním partiím zcela
mimořádnou a maximálně účinnou péči.
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Účinek:

vypínají oční kontury

stimulují aktivitu enzymů

podporují přirozenou obnovu buněk pokožky

vyrovnávají hladinu hydratace

zpevňují pokožku v oblasti očí

revitalizují oční partie

oddalují předčasné stárnutí
 dodají svěžest a vitalitu
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Hlavní účinné látky:
Vysoce koncentrovaný komplex složený z mořského
alginu a minerálních substancí stimuluje aktivitu
enzymů a posiluje přirozené buněčné dělení
v pokožce. Zklidňuje podráždění, optimalizuje hladinu
hydratace a podporuje regeneraci pleti.
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Použití:
Na očištěná oční víčka nejdříve nanést pečující sérum
nebo koncentrát. Vypínající oční polštářky položit
na oční partie a provlhčit Zklidňující pleťovou vodou.
Nechat působit po dobu 15 až 20 minut a v této době
dle potřeby ještě provlhčovat. Nakonec odstranit
z pokožky a nanést obvyklý oční krém.
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