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URIAGE AGE PROTECT Fluid do skóry normlnej i mieszanej
40 ml + woda micelarna 250 ml
 

Cena: 109,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml (+250 ml)

Postać -

Producent LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaURIAGE AGE PROTECT Fluid do skóry normalnej i mieszanej 40 ml + woda micelarna 250 mlUriage Age Protect fluid
Multiaction 40 mlTen lekki fluid udoskonalający wygląd skóry działa jednocześnie na wszystkie oznaki starzenia i chroni skórę przed
codziennie uszkadzającymi ją czynnikami zewnętrznymi takimi jak: światło niebieskie, promienie UV, zanieczyszczone powietrze, stres,
zmęczenie…URIAGE, woda micelarna do skóry normalnej i wrażliwej, 250mlOczyszczająca woda micelarna skutecznie usuwa makijaż
(nawet wodoodporny) z oczu i twarzy. Nie wysusza skóry, a dzięki zawartości wody termalnej Uriage nawilża, koi i odbudowuje barierę
skórną.DziałanieUriage Age Protect fluid Multiaction 40 mlInnowacja przeciwstarzeniowa URIAGE patent BLB*, w połączeniu z
ekskluzywnymi składnikami aktywnymi (retinol, kwas hialuronowy, wyciągi roślinne i witaminy) oraz unikalnymi zaletami Wody
Termalnej Uriage, aby wyraźnie wygładzić zmarszczki i drobne linie, walczyćz utratą jędrności, zapobiec pojawieniu się przebarwień,
zapewnić ochronę przed zanieczyszczonym powietrzem i światłem niebieskim oraz przywrócić skórze witalność i blask. Fluid
wzbogacony w ściągające aktywne składniki, zmniejsza pory, poprawia wygląd skóry, pozostawiając ją idealnie gładką.Ten lekki fluid
udoskonalający wygląd skóry działa jednocześnie na wszystkie oznaki starzenia i chroni skórę przed codziennie uszkadzającymi ją
czynnikami zewnętrznymi takimi jak: światło niebieskie, promienie UV, zanieczyszczone powietrze, stres, zmęczenie… Innowacja
przeciwstarzeniowa URIAGE patent BLB*, w połączeniu z ekskluzywnymi składnikami aktywnymi (retinol, kwas hialuronowy, wyciągi
roślinne i witaminy) oraz unikalnymi zaletami Wody Termalnej Uriage, aby wyraźnie wygładzić zmarszczki i drobne linie, walczyć z utratą
jędrności, zapobiec pojawieniu się przebarwień, zapewnić ochronę przed zanieczyszczonym powietrzem i światłem niebieskim* oraz
przywrócić skórze witalność i blask. Fluid wzbogacony w ściągające aktywne składniki, zmniejsza pory, poprawia wygląd skóry,
pozostawiając ją idealnie gładką.URIAGE, woda micelarna do skóry normalnej i wrażliwej, 250mlEkstrakt z żurawiny nawilża i chroni
skórę oraz działa antyoksydacyjnie. Zapobiega powstawaniu podrażnień.Sposób użyciaUriage Age Protect fluid Multiaction 40
mlNanieś odpowiednią ilość preparatu skórę twarz. Rozprowadź za pomocą dłoni lub gąbki do uzyskaniu oczekiwanego odcienia.
Wypróbuj również detoksykujący krem multifunkcyjny na noc Uriage Age Protect Multi-Action Detox Night Cream.URIAGE, woda
micelarna do skóry normalnej i wrażliwej, 250mldo oczyszczania i demakijażu twarzy i oczu. Nanieść niewielką ilość preparatu na
wacik, a następnie przetrzeć twarz i oczy. Nie spłukiwać.SkładUriage Age Protect fluid Multiaction 40 mlAqua, Ethylhexyl
Methoxycinnamate, Dimethicone, Ethylhexyl Salicylate, Octocrylene, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Isononyl Isononanoate, Dicaprylyl
Ether, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Polymethyl Methacrylate, Butylene Glycol, Diglycerin, Isocetyl Stearate, Polysorbate
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60, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Sodium Hyaluronate, Croton Lechleri Resin Extract, Tocopherol,
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Phenoxyethanol, Cl 77891, Parfum, Cetyl Alcohol, Chlorphenesin, Mica, Ammonium
Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Tetrasodium EDTA, Caesalpinia Spinosa Fruit Extract, o-Cymen-5-ol,
Xanthan Gum, Citric Acid, Kappahycus Alvarezii Extract, Adenosice, Tin Oxide, Theobroma Cacao Seed Extract, BHTURIAGE, woda
micelarna do skóry normalnej i wrażliwej, 250mlwoda termalna Uriage, ekstrakt z żurawiny, gliceryna.
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