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LA ROCHE EFFACLAR DUO[+] Krem zwalczający
niedoskonałości 40 ml
 

Cena: 52,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent LA ROCHE POSAY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaLA ROCHE EFFACLAR DUO(+) Krem zwalczający niedoskonałości 40 mlProdukt przeznaczony do skóry tłustej z
niedoskonałościami.Odpowiedni także dla cery wrażliwej.Może być stosowany pod makijaż.DziałanieKrem zwalczający niedoskonałości
z serii Effaclar Duo+ marki La Roche-Posay to produkt odpowiedni do skóry tłustej z niedoskonałościami. Formuła kremu zawiera
składniki aktywne, które pomagają usuwać niedoskonałości i przebarwienia potrądzikowe oraz zapobiegać ich nawrotom. Wspomagają
nawilżanie i matowienie skóry oraz redukcję widoczności porów. Należą do nich:ceramid proceradTM, czyli opatentowany składnik, który
wspiera procesy zapobiegające tworzeniu się przebarwień po niedoskonałościach,mannoza, która pomaga w regeneracji
skóry,połączenie APF i mannozy, które wspomaga działania utrzymujące równowagę skóry tłustej z niedoskonałościami oraz
zmniejszające ryzyko ich nawrotów,niacynamid, który wspiera łagodzenie skóry i redukcję zaczerwienienia,pirocton olaminy, który
pomaga w działaniach antybakteryjnych,lipohydroksykwas, który wspomaga usuwanie martwych komórek i odblokowywanie porów,zinc
PCA, który wspiera redukcję wydzielania sebum.Sposób użyciaPrzed użyciem oczyścić twarz.Na palce nałożyć ilość kremu wielkości
opuszka palca,Rozgrzać krem między palcami.Nakładanie kremu rozpocząć ruchem masującym od środka czoła kierując się na
boki.Przejść do nosa i kierować się w kierunku policzków.SkładAqua / Water, Glycerin (gliceryna), Dimethicone, Isocetyl Stearate,
Niacinamide (witamina PP), Isopropyl Lauroyl, Sarcosinate, Silica (krzemionka), Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate, Methyl Methacrylate
Crosspolymer, Potassium Cetyl Phosphate, Sorbitan Oleate, Zinc Pca (cynk PCA), Glyceryl Stearate Se, Isohexadecane, Sodium Hydroxide,
Myristyl Myristate, 2-oleamido-1,3-octadecanediol, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Mannose (mannoza), Poloxamer 338, Disodium EDTA,
Capryloyl Salicylic Acid (kwas lipohydroksylowy), Caprylyl Glycol, Vitreoscilla Ferment (wyciąg z kultury bakterii Vitreoscilla), Xanthan Gum,
Polysorbate 80, Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Salicylic Acid, Piroctone Olamine (pirokton olaminy), Parfum /
Fragrance.
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