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AVENE TRIXERA NUTRITION NUTRI-FLUID żel
oczyszczający 400 ml
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Producent PIERRE FABRE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

Wskazania

TriXera NUTRITION Nutri Fluid Żel oczyszczający przeznaczony jest do pielęgnacji suchej i bardzo suchej, wrażliwej skóry całej rodziny
(dzieci powyżej 3. roku życia). Nadaje się zarówno do twarzy, jak i całego ciała.

 

Właściwości

TriXera Nutrition Nutri-fluid Żel oczyszczający nie zawiera w swym składzie mydła i jest hipoalergiczny. Nie drażni oczu ani
zewnętrznych błon śluzowych, a jego formuła została opracowana tak, by zminimalizować ryzyko alergii. Nie powoduje powstawania
zaskórników. Balsam delikatnie oczyszcza i nawilża nawet najbardziej wrażliwą skórę. Jego delikatnie perfumowana konsystencja jest
gwarancją komfortu skóry i codziennej przyjemności użycia. TriXera Nutrition Nutri-fluid Żel oczyszczający myje - naturalne substancje
powierzchniowo czynne delikatnie myją skórę, a czynnik EDTA przeciwdziała wysuszeniu skóry. Dzięki trzem rodzajom lipidów
roślinnych żel chroni skórę, a zawarty w żelu Sélectiose, opatentowany, innowacyjny składnik, zmniejsza jej podrażnienie. Dodatkowo,
woda termalna Avène, pobierana bezpośrednio ze źródła, zachowując w niezmienionej formie wszystkie swoje właściwości, koi i łagodzi
podrażnienia. 
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100% Dorosłych uznało, że skóra jest doskonale oczyszczona, nawilżona i przyjemna w dotyku*100% Dzieci uznało, że produkt jest
delikatny dla skóry i nie wysusza jej***Test satysfakcji wśród 42 dorosłych. Aplikacja 2 razy dziennie na twarz i ciało.**Test satysfakcji
wśród 40 dzieci. Aplikacja 2 razy dziennie na twarz i ciało.

 

Skład

Avene thermal spring water (avene aqua). Water (aqua). Glycerin. Hydrated starch hydrolysate. Decyl glucoside. Sodium lauroyl methyl
isethionate. Ceteareth-60 myristyl glycol. Disodium cocoamphodiacetate. Polysorbate 20. Peg-40 hydrogenated castor oil. Coco-
glucoside. Glyceryl oleate.ascorbyl palmitate. Capryl glycol. Citric acid. Fragrance (parfum).HYDROGENATED Palm glicerides cirate.
Lauric acid. Lecithin. Pentyl rhamoside. Sodium benzoate. Sodium chloride.  Sodium glycolate. Sodium methyl isethionate.
Tocopherol.trisodium ethylenediamine disuccinate.

 

Sposób użycia

Żel należy aplikować na mokrą skórę. Następnie należy go dokładnie spłukać, a skórę delikatnie osuszyć.
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