Poniższy tekst służy tylko do weryfikacji moich umiejętności i nie jest przeznaczony do dalszego
wykorzystywania lub powielania.

Włoskie kosmetyki Korff Milano przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną pielęgnować
swoją skórę preparatami w pełni bezpiecznymi, skutecznymi, a jednocześnie opartymi na
innowacyjnych formułach. Produkty dermokosmetyczne marki od kilkudziesięciu lat
testowane są laboratoryjnie w różnych warunkach i dla różnych rodzajów skóry tak, aby
spełnić wymagania najbardziej wymagających klientów. Nie bez przyczyny motto marki
brzmi: bo piękno zaczyna się od nauki. Tajemnica zdumiewających efektów kosmetyków Korff
tkwi w połączeniu metod nowoczesnej medycyny i biotechnologii. A wszystko w służbie
Twojego piękna.
Upływający czas nie musi być wrogiem
Wraz z upływającym czasem skóra twarzy traci swoją jedność. Wpływają na to głównie zamiany
hormonalne zachodzące w naszym organizmie, dzięki którym zmniejsza się ilość włókien
kolagenowych i elastynowych oraz kwasu hialuronowego. Do tego dochodzi szereg innych
czynników, wzmagających utratę jej elastyczności. W tym momencie większość z nas rozpoczyna
poszukiwania cudownego eliksiru młodości, który skutecznie ten stan powstrzyma. Na szczęście
marka Korff wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom. Poznajcie bliżej EYE AND LIP
CONTOUR CREAM LIFTING EFFECT – innowacyjny krem modelujący do skóry wokół oczu i
ust.
W czym tkwi sekret jego działania?
Krem z nowatorskiej linii LIFTING przeznaczony do pielęgnacji delikatnej skóry pod oczami i w
okolicach ust. Jego formuła oparta jest na połączeniu dwóch głównych składników: ekstraktu z
owsa zwyczajnego (Avena Sativa) oraz kwasu hialuronowego o wysokiej masie cząsteczkowej,
który relaksuje i tonizuje skórę, zapewniając natychmiastowy efekt liftingu. Ponadto kwas
hialuronowy głęboko nawilża skórę i redukuje zmarszczki, skutecznie je wypełniając. Co istotne,
preparat zawiera również ekstrakt z jagód goji i aktywny składnik multimineralny, dzięki którym
skóra jest zawsze świeża i promienna. EYE AND LIP CONTOUR CREAM LIFTING EFFECT nie
zatyka porów oraz przeznaczony jest dla wszystkich rodzajów skóry. Dzięki kremowo-żelowej
konsystencji łatwo i szybko się wchłania. Wystarczy codziennie rano i/lub wieczorem delikatnie
wmasować preparat w oczyszczoną skórę wokół oczu i ust aż do całkowitego wchłonięcia. Potem
pozostaje już tylko cieszyć się upragnionym rezultatem.

Skuteczność zawsze poparta badaniami
Preparat, zgodnie z filozofią marki, poddany został gruntownym badaniom klinicznym i
dermatologicznym. Poznaj ich wyniki:
Nawilżenie skóry +23,2%,
Jędrność skóry +18,8%
Zmarszczki powierzchniowe po 30 min. -21,6%
Zmarszczki powierzchniowe po 28 dniach -30,9%
Testowany laboratoryjnie pod kątem zawartości niklu, kobaltu, chromu, palladu i rtęci*.
Brzmi niewiarygodnie prawda? Okazuje się jednak, że to możliwe! Marka Korff skutecznie
troszczy się o piękno i zdrowie Twojej cery. Upływający czas wcale nie musi być wrogiem.
Wybieraj zatem kosmetyki świadomie i uzyskaj natychmiastowy efekt zatrzymania czasu. Podaruj
sobie niezwykłą chwilę przyjemności oraz przekonaj się na własnej skórze, że warto.

* Zawartość mniejsza niż 1 cząsteczka na milion. Większe ilości mogą powodować uczulenie skóry.

