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LA ROCHE LIPIKAR Lait Emulsja 400 ml Nowość
 

Cena: 82,29 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24H

Marki Dermo La Roche Posay

Opis produktu
 

Emulsja uzupełniająca poziom lipidów Lipikar Lait zapewnia skórze do 48 godzin nawilżenia.

Poleca się ją szczególnie osobom o skórze suchej i wrażliwej, które mają poczucie ściągnięcia oraz braku komfortu.

Już po pierwszym użyciu poziom nawilżenia widocznie rośnie, natomiast regularne stosowanie produktu zapewni skórze odbudowę,
odżywienie i ochronę przed przesuszeniem.

Emulsja dedykowana jest osobom w każdym wieku- w tym niemowlętom, co potwierdzają testy przeprowadzone przez pediatrów. Testy
dermatologiczne zapewniają natomiast, że produktu mogą używać osoby o skórze wrażliwej, ponieważ nie zawiera on parabenów i ma
hipoalergiczną formułę. W jego skład wchodzi masło karite (masło shea), które uzupełnia poziom lipidów, woda termalna z La Roche-
Posay, dzięki której skóra jest chroniona i ukojona oraz niacynamid, który daje długotrwały komfort nawet najbardziej wrażliwej i suchej
skórze. Formuła produktu oparta jest o cold cream, co sprawia, że ma właściwości regenerujące.

Lipikar Lait od La Roche-Posay przeznaczony jest również dla osób o skórze wrażliwej i bardzo suchej. W jego składzie nie ma
parabenów, a hipoalergiczna formuła nie wywołuje podrażnień. Produkt dedykowany jest również niemowlętom oraz dzieciom, których
skóra jest szczególnie delikatna. Regenerująca formuła oparta o cold cream zawiera składniki, dzięki którym skóra jest długotrwale
nawilżona i zabezpieczona przed przesuszeniem, a poziom lipidów zostaje uzupełniony.

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.e-drogeria.com
http://www.e-drogeria.com/la-roche-lipikar-lait-emulsja-400-ml-nowosc.html
http://www.aptusshop.pl/


 
edrogeria s.c.

ul. Kuźnicy Kołątajowskiej 17E/1, 31-234 Kraków
+48 123077040

 
Starannie opracowana formuła emulsji Lipikar Lait sprawia, że nawet osoby ze skórą szczególnie wrażliwą i suchą odczuwają
nawilżenie, które utrzymuje się do 48 godzin. Kosmetyk uzupełnia poziom lipidów, zapewnia skórze komfort oraz wpływa na poprawę
elastyczności i miękkości skóry. Już po pierwszym użyciu odczuwa się nawilżenie, natomiast regularne stosowanie kosmetyku sprawi,
że kondycja skóry zostanie wyraźnie poprawiona.
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