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La Roche Posay Effaclar płyn micelarny 400ml
 

Cena: 53,50 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo La Roche Posay

Opis produktu
 

La Roche-Posay, Effaclar

Oczyszczający Płyn Micelarny Ultra do skóry tłustej i trądzikowej.
Skład według INCI

Aqua/ Water, Hexylene Glycol, Glycerin, Poloxamer 188, Zinc PCA, Sodium Lactate, Disodium Cocoamphodiacetate, Disodium EDTA,
Citric Acid, Dihydrocholeth-30, Iodopropynyl Butylcarbamate, Polyaminopropyl Biguanide.
Właściwości

Płyn Micelarny Ultra Effaclar od La Roche-Posay skutecznie usuwa zanieczyszczenia i resztki makijażu, jednocześnie nie podrażniając
naskórka.

  Działa łagodząco i kojąco, sprawiając, że skóra z dnia na dzień staje się bardziej zdrowa i promienna.
  Cera jest matowa i odporna na namierne przetłuszczanie, dzięki innowacyjnej formule, która pochłania nadmiar sebum.
  Delikatnie ale i dogłębnie oczyszcza skórę.
  Połączenie składników aktywnych o sprawdzonym działaniu przyczynia się do przywrócenia skórze zdrowego wyglądu.
  Zawartość Wody Termalnej La Roche-Posay - regeneruje i odżywia skórę.
  La Roche-Posay Effaclar Płyn Micelarny Ultra wpływa na utrzymanie odpowiedniego poziomu pH skóry, dzięki czemu zapobiega jej
nadmiernemu przesuszeniu.
  Już od pierwszego zastosowania kondycja skóry jest widocznie poprawiona.
  Cera jest czysta i odświeżona.
  Zachowuje uczucie komfortu przez długi czas.

Podwójna moc działania, aby skóra odzyskała blask:

  dogłębne oczyszczenie z zanieczyszczeń, makijażu i nadmiaru sebum.
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  łagodzenie podrażnień i ukojenie skóry.

Przeznaczenie

Codzienne oczyszczanie i demakijaż skóry wrażliwej i tłustej.
Stosowanie

  Niewielką ilość Płynu Micelarnego Ultra Effaclar La Roche-Posay, aplikujemy na wacik i delikatnie przecieramy skórę twarzy. Czynność
powtarzamy aż do uzyskania czystej skóry.
  Następnie delikatnie osuszamy twarz ręcznikiem lub płatkami kosmetycznymi. Nie spłukujemy.
  Stosujmey rano i/lub wieczorem, aby zapewnić skórze odświeżenie i komfort.

Uwagi

  Z wodą termalną z La Roche-Posay
  Hipoalergiczny
  Bez mydła
  Bez alkoholu
  Bez parabenów
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