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URIAGE woda termalna 50 ml
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Producent LABORATOIRES URIAGE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

URIAGE woda termalna 50 ml

Pochodząca z alpejskiego źródła Woda Termalna Uriage przez niemal 80 lat wędrówki przepływa przez wiele warstw skalnych , którym
zawdzięcza swój wyjątkowy skład.

Woda Termalna Uriage unikalna ze względu na swoją izotoniczność i skład mineralny. Jest to jedyna taka Woda Termalna, nie
wymagająca osuszania po aplikacji.

Woda Termalna Uriage pozwala zachować równowagę osmotyczną i integralność komórek naskórka. Dzięki tej właściwości po
spryskaniu skóry Wodą Termalną Uriage nie osuszamy jej, pozwalając minerałom na działanie. Skuteczność Wody Termalnej Uriage
została udowodniona w badaniach klinicznych.

 

Wskazania 

 Jest to idealny produkt do codziennej pielęgnacji skóry, nawet szczególnie wrażliwej. 

 

Działanie 
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-łagodzi dzięki zawartości wapnia i cynku  -regeneruje dzięki zawartości związków manganu oraz miedzi  -działa przeciwrodnikowo
dzięki zawartości związków manganu  -tworzy warstwę ochronną dzięki zawartości krzemu  -nawilża dzięki zawartości soli mineralnych
zbliżonej do składu NMF (Naturalnego Czynnika Nawilżającego Skóry)

Wszystkie właściwości Wody Termalnej Uriage zostały potwierdzone badaniami klinicznymi. Woda Termalna Uriage w sprayu
produkowana jest w sterylnych warunkach w zakładzie produkcyjnym w bezpośrednim sąsiedztwie źródła. Jest to idealny produkt do
codziennej pielęgnacji skóry, nawet szczególnie wrażliwej. Łagodzi, chroni, nawilża skórę dodając jej blasku i witalności.

 

Sposób użycia 

Aby w pełni skorzystać z dobroczynnego działania Wody Termalnej Uriage należy ją rozpylić i pozostawić do wyschnięcia, nie wycierać.
Wyjątkowy skład Wody Termalnej Uriage sprawia, że jest ona izotoniczna, dlatego NIE WYMAGA OSUSZANIA.

 

Skład 

Bogata w sole mineralne i oligoelementy (11 000 mg/l) Woda Termalna Uriage jest naturalnie izotoniczna, dzięki czemu zachowuje
integralność komórek skóry.
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