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Dr Irena Eris FACE ZONE
Black Mud Mask Detoxifying
& Revitalising czarna maska
detoksykuja 50 ml
Cena

94,05 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

najczęściej wysyłamy w 48 godzin

Numer katalogowy

DIE-190821-202

Kod EAN

5900717590311

Producent

Dr Irena Eris

Kraj produkcji

Polska

Pora stosowania

Opis produktu
Czarna Maska Detoksykująco-Rewitalizująca to harmonijne połączenie doskonałych
i pielęgnacyjnych, przywracających dobrą kondycję i zdrowy wygląd skóry.

właściwości

oczyszczających

Maska na bazie naturalnej brazylijskiej glinki, perfekcyjnie oczyszcza skórę, usuwa toksyny i wszelkie
zanieczyszczenia. Powoduje delikatne złuszczanie, absorbując jednocześnie obumarłe komórki naskórka oraz
nadmiar sebum. Skutecznie odblokowuje pory, przyspiesza procesy odnowy i wyraźnie poprawia gładkość skóry
(+58%*). Maska intensywnie dotlenia i pobudza mikrokrążenie, co może być odczuwalne w postaci delikatnego,
przyjemnego mrowienia. Zawarte w formule naturalne składniki, sole mineralne oraz oligoelementy nawilżają i rewitalizują
skórę, przywracając jej zdrowy wygląd. Specjalnie dobrana kompozycja zapachowa działa kojąco i odprężająco.
Skóra po użyciu maski jest oczyszczona, zmatowiona i odświeżona, idealnie przygotowana do dalszych kroków
pielęgnacyjnych.
Sposób użycia:
Maskę delikatnie rozmasować na skórze twarzy, omijając okolice oczu, pozostawić przez ok. 10 minut, następnie zmyć ciepłą
wodą lub wacikiem nasączonym tonikiem. Nałożyć odpowiedni krem pielęgnacyjny. Stosować 1-2 razy w tygodniu.
*Test in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris.
Testowano dermatologicznie. Chronić przed słońcem.
pojemność:

50 ml

wiek:

bez względu na wiek

obszar pielęgnacji:

twarz

rodzaj cery:

każda
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działanie:

rodzaj produktu:

oczyszczające,
nawilżające,
pielęgnujące,
rewitalizujące,
poprawia
mikrokrążenie,
matujące, absorbuje nadmiar sebum, kojące
maska

stosowanie:

na dzień, na noc

wygładzające,
odświeżające,

Opis linii

FACE ZONE
Innowacyjne produkty pielęgnacyjne do skóry twarzy, potrzebującej natychmiastowej,
totalnej regeneracji, odżywienia i rewitalizacji a także ochrony, oparte o zaawansowane
składniki aktywne i opatentowane kompleksy, które dostarczają skuteczne i szybkie
działanie.
Dr Irena Eris FACE ZONE i EYE ZONE
Niezależnie od wieku, jeśli odczuwasz już pierwsze oznaki starzenia, możesz uzupełnić
swoje produkty do pielęgnacji twarzy o nowe, odmładzające kosmetyki Dr Irena Eris –
Face Zone i Eye Zone , zaprojektowane do precyzyjnego stosowania na twarz i na
okolice oczu.
Transformacja w strefie twarzy
Multifunkcyjny krem Even Tone Skin Enhancer SPF 50+ zadba o równomierny koloryt
twojej skóry, sprawi, że będziesz wyglądała na wypoczętą i zrelaksowaną. Możesz go
używać jako kremu ochronnego albo jako fluidu lub bazy pod makijaż. To także
zaawansowana
formuła
przeciwzmarszczkowa.
Jego
działanie
uzupełni Global Transforming Skin Serum, czyli radykalna kuracja dla skóry
potrzebującej natychmiastowej, totalnej regeneracji, odżywienia i rewitalizacji. Efekty
zauważysz błyskawicznie!
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Precyzyjne kuracje w strefie oka
Nie możesz zapomnieć o pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu. Jeśli zauważysz u siebie
zaczerwienioną, przesuszoną skórę wokół oczu, opadającą powiekę, opuchliznę, cienie
pod oczami, zmarszczki mimiczne lub kurze łapki, pora, żebyś zatroszczyła się szczególnie
o tę strefę. Wypróbuj kosmetyki z precyzyjnymi aplikatorami Eyes Zone: Brightening
and Puff Correcting Supreme Eye Cream SPF 20 na dzień– z opatentowanym
kompleksem TioProMarix, hamującym procesy starzenia, i filtrami UVA, UVB. Pełni funkcję
delikatnego korektora z efektem rozświetlenia, maskując cienie pod oczami.Ultimate UPLIFT Eye Treatment na dzień i na noc z masującym aplikatorem zapewnia efekt
napięcia, liftingu i ujędrnienia skóry. Natomiast Precise Face Sculptor &
Wrinkle Filler z magnetycznym masażerem możesz używać na dzień lub na noc, aby
wygładzić zmarszczki i bruzdy. Te kosmetologiczne innowacje sprawią, że będziesz czuła
się świetnie i będziesz wyglądać naprawdę młodziej. Zaskakujące konsystencje i
precyzyjne aplikatory z masażerami będą dla ciebie prawdziwym odkryciem!

Opis marki
Dr Irena Eris to marka zbudowana przez Irenę Eris – doktor farmacji. Od lat jest ceniona
przez Polki i kojarzona z kwintesencją dobrego smaku i stylu. Dzięki realizacji idei
holistycznego piękna, prezentuje całościowe podejście do pielęgnacji ciała i ducha. Świat
marki tworzą nie tylko doskonałej jakości, innowacyjne, skuteczne i bezpieczne luksusowe
kosmetyki, ale także dopasowana do indywidualnych potrzeb profesjonalna pielęgnacja,
którą uosabiają Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris oraz dbałość o zrównoważony
wypoczynek w postaci luksusowych Hoteli SPA na Wzgórzach Dylewskich, w KrynicyZdroju oraz Polanicy-Zdroju.

strona producenta: http://drirenaeris.com/
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