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URIAGE woda termalna 150 ml
 

Cena: 20,70 PLN

Opis słownikowy

Producent LABORATOIRES URIAGE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaURIAGE woda termalna 150 mlOd momentu powstania w 1992 roku marka Uriage wykorzystuje zalety leczniczej wody
termalnej w produktach dermokosmetycznych, aby zapewnić całej rodzinie odpowiednią pielęgnację skóry każdego
dnia.SkutecznośćLaboratoria Dermatologiczne Uriage opracowują produkty we współpracy z dermatologami i farmaceutami z całego
świata. Ich skuteczność jest potwierdzona w badaniach klinicznych przeprowadzanych pod kontrolą
dermatologów.BezpieczeństwoWszystkie produkty do pielęgnacji skóry są opracowane zgodnie z rygorystyczną procedurą, która
odpowiada standardom farmaceutycznym. Formuły są hipoalergiczne i nie zatyka porów. Używana jest ograniczona liczba starannie
dobranych konserwantówInnowacjaLaboratoria Uriage połączyły ochronną moc Wody Termalnej Uriage z wieloma wysoce
innowacyjnymi aktywnymi składnikami, o skuteczności potwierdzonej klinicznie. Te opatentowane składniki aktywne znajdują się w
licznych gamach produktów (XÉMOSE, HYSÉAC, BARIÉDERM itp.).Produkty Uriage odpowiadają na potrzeby wszystkich rodzajów skóry,
niezależnie od wieku, szczególnie skóry wrażliwej. Od momentu powstania w 1992 roku marka Uriage wykorzystuje zalety leczniczej
wody termalnej w produktach dermokosmetycznych, aby zapewnić całej rodzinie odpowiednią pielęgnację skóry każdego
dnia.SkutecznośćLaboratoria Dermatologiczne Uriage opracowują produkty we współpracy z dermatologami i farmaceutami z całego
świata. Ich skuteczność jest potwierdzona w badaniach klinicznych przeprowadzanych pod kontrolą
dermatologów.BezpieczeństwoWszystkie produkty do pielęgnacji skóry są opracowane zgodnie z rygorystyczną procedurą, która
odpowiada standardom farmaceutycznym. Formuły są hipoalergiczne i nie zatyka porów. Używana jest ograniczona liczba starannie
dobranych konserwantówInnowacjaLaboratoria Uriage połączyły ochronną moc Wody Termalnej Uriage z wieloma wysoce
innowacyjnymi aktywnymi składnikami, o skuteczności potwierdzonej klinicznie. Te opatentowane składniki aktywne znajdują się w
licznych gamach produktów (XÉMOSE, HYSÉAC, BARIÉDERM itp.).Produkty Uriage odpowiadają na potrzeby wszystkich rodzajów skóry,
niezależnie od wieku, szczególnie skóry wrażliwej.DziałanieWoda Termalna Uriage to woda do codziennej pielęgnacji skóry. Bogata w
pierwiastki śladowe i sole mineralne stanowi źródło nawilżenia i blasku skóry. Nie wymaga osuszania.NawilżaDzięki wysokiej
koncentracji w sole mineralne podobne do NMF skóry (naturalnych czynników nawilżających), wpływa na wzrost nawilżenia
skóry.KoiŁagodzi podrażnienia skóry dzięki wysokiej zawartości soli wapnia i magnezu.ChroniKrzem wzmacnia hydrolipidowy film skóry.
Pomaga przywrócić prawidłową budowę bariery skórnej.Woda Termalna Uriage to woda do codziennej pielęgnacji skóry. Bogata w
pierwiastki śladowe i sole mineralne stanowi źródło nawilżenia i blasku skóry. Nie wymaga osuszania.NawilżaDzięki wysokiej
koncentracji w sole mineralne podobne do NMF skóry (naturalnych czynników nawilżających), wpływa na wzrost nawilżenia
skóry.KoiŁagodzi podrażnienia skóry dzięki wysokiej zawartości soli wapnia i magnezu.ChroniKrzem wzmacnia hydrolipidowy film skóry.
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Pomaga przywrócić prawidłową budowę bariery skórnej.Sposób użyciaRozpylić na skórę, pozostawić do wyschnięcia, nie
wycierać.SkładUriage Thermal Spring Water, Nitrogen.
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