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URIAGE ROSELIANE RICHE krem do cery naczynkowej 50 ml
 

Cena: 53,90 PLN

Opis słownikowy

Producent LABORATOIRES URIAGE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

OpisURIAGE ROSELIANE RICHE krem do cery naczynkowej 50 mlMasło Roseliane o bogatej konsystencji doskonale sprawdzi się jako
pielęgancja skóry naczynkowej, suchej, a także z trądzikiem różowatym. Dzięki zawartości opatentowanego składnika Cerasterol-2F w
połączeniu z Wodą Termalną Uriage wzmacnia i odbudowuje barierę skórną ograniczając tym samym wpływ szkodliwych czynników
zewnętrznych. Ekstrakty z żeń-szenia i czerwonych alg wzmacnia i uelastycznia naczynia krwionośne, co wpływa na redukcję
zaczerwienienia skóry. Patenty SK5R oraz TLR2-Regul łagodzą podrażnienia i stan zapalny stanowiące jedną z przyczyn zaostrzenia
stanu skóry naczynkowej. Wzbogacone o masło Shea i skwalan intensywnie odżywia, zapewnia skórze długotrwały komfort i ochronę
przez cały dzień.Masło Roseliane o bogatej konsystencji doskonale sprawdzi się jako pielęgancja skóry naczynkowej, suchej, a także z
trądzikiem różowatym. Dzięki zawartości opatentowanego składnika Cerasterol-2F w połączeniu z Wodą Termalną Uriage wzmacnia i
odbudowuje barierę skórną ograniczając tym samym wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych. Ekstrakty z żeń-szenia i czerwonych
alg wzmacnia i uelastycznia naczynia krwionośne, co wpływa na redukcję zaczerwienienia skóry. Patenty SK5R oraz TLR2-Regul
łagodzą podrażnienia i stan zapalny stanowiące jedną z przyczyn zaostrzenia stanu skóry naczynkowej. Wzbogacone o masło Shea i
skwalan intensywnie odżywia, zapewnia skórze długotrwały komfort i ochronę przez cały dzień.Laboratorium Uriage tworzy
specjalistyczne dermokosmetyki dostosowane do potrzeb każdego typu skóry, w tym także wrażliwej i atopowej. Produkty bazują na
naturalnej, izotonicznej wodzie termalnej z Alp Francuskich oraz innowacyjnych, opatentowanych substancjach aktywnych. Woda
Termalna Uriage, dzięki wysokiej koncentracji minerałów i pierwiastków śladowych, wzmacnia barierę skórną, zapobiega szkodliwemu
działaniu wolnych rodników, koi i intensywnie nawilża skórę.Dermokosmetyki Uriage łączą medyczną skuteczność, która została
potwierdzona w badaniach klinicznych, z przyjemnością codziennego stosowania. Formuły o wysokiej tolerancji skórnej wspomagają
leczenie różnorodnych schorzeń dermatologicznych, gwarantując bezpieczeństwo stosowania. Kosmetyki doskonale sprawdzą się
także jako codzienna pielęgnacja dla całej rodziny zapewniając uczucie komfortu. Laboratorium Uriage tworzy specjalistyczne
dermokosmetyki dostosowane do potrzeb każdego typu skóry, w tym także wrażliwej i atopowej. Produkty bazują na naturalnej,
izotonicznej wodzie termalnej z Alp Francuskich oraz innowacyjnych, opatentowanych substancjach aktywnych. Woda Termalna Uriage,
dzięki wysokiej koncentracji minerałów i pierwiastków śladowych, wzmacnia barierę skórną, zapobiega szkodliwemu działaniu wolnych
rodników, koi i intensywnie nawilża skórę.Dermokosmetyki Uriage łączą medyczną skuteczność, która została potwierdzona w
badaniach klinicznych, z przyjemnością codziennego stosowania. Formuły o wysokiej tolerancji skórnej wspomagają leczenie
różnorodnych schorzeń dermatologicznych, gwarantując bezpieczeństwo stosowania. Kosmetyki doskonale sprawdzą się także jako
codzienna pielęgnacja dla całej rodziny zapewniając uczucie komfortu.Sposób użyciaStosuj codziennie na oczyszczoną skórę twarzy,
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omijając okolice oczu.SkładAQUA (WATER, EAU), PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, CETEARYL
ISONONANOATE, CETYL ALCOHOL, PTFE, HYDROGENATED POLYDECENE, SQUALANE, BUTYLENE GLYCOL, DIGLYCERIN,
DIMETHICONE, GLYCERIN, STEARETH-21, PENTAERYTHRITYL DISTEARATE, SODIUM POLYACRYLATE, PHENOXYETHANOL,
BRASSICA CAMPESTRIS (RAPESEED) STEROLS, PARFUM (FRAGRANCE), RASPBERRY SEED OIL/PALM OIL AMINOPROPANEDIOL
ESTERS, STEARETH-2, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), MICA, CHLORPHENESIN, TOCOPHERYL ACETATE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL
ACRYLATE CROSSPOLYMER, CITRIC ACID, o-CYMEN-5-OL, XANTHAN GUM, PANAX GINSENG ROOT EXTRACT, BIOSACCHARIDE
GUM-1, ASIATICOSIDE, PHYTOSPHINGOSINE, SORBITOL, MALTODEXTRIN, ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT, CI 14700 (RED 4),
ASPARAGOPSIS ARMATA EXTRACT, POTASSIUM SORBATE
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

