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URIAGE ZESTAW do skóry suchej i odwodnionej esencja
100ml + krem 15ml + maseczka 15ml
 

Cena: 79,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml (+ 15 ml + 15 ml)

Postać -

Producent LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisURIAGE ZESTAW pielęgnacyjny do skóry suchej i odwodnionej esencja 100ml + krem 15ml + maseczka 15mlZestaw składa się
z:1. Uriage Rozświetlająca esencja do twarzy - 100 ml2. Uriage Lekki krem aktywnie nawilżający - 15 ml3. Uriage Maseczka nawilżająca
na noc - 15 mlUriage Rozświetlająca esencja do twarzy - 100 ml(Skóra delikatna i wrażliwa, Skóra mieszana, Skóra sucha, Skóra bardzo
sucha , Skóra podrażniona, Skóra normalna i sucha)Uriage Rozświetlająca esencja do twarzy posiada unikalną, wodnistą konsystencje,
która intensywnie nawilża skórę i przywraca jej naturalny blask, nie pozostawiając tłustego filmu.Wyjątkowa formuła na bazie wysoce
skoncentrowanej Wody Termalnej Uriage wzbogacona w pierwiastki: wapń Ca oraz magnez Mg wspomagające barierę skórną. Lekka,
wodna konsystencja natychmiast się wchłania nie pozostawiając tłustej warstwy. Esencja nadaje skórze blask oraz zapewnia uczucie
świeżości!Działanie:Nawilża i wzmacnia barierę skórną.Rozświetla i ujędrnia.Uriage Lekki krem aktywnie nawilżający - 15 mlKREM
NAWILŻAJĄCY (Skóra mieszana, Skóra normalna i sucha)Właściwości:Odżywczy, a jednocześnie ultralekki krem nawilżający wtapia się
w skórę, dostarczając jej unikalny kompleks idealnie nawilżających substancji. Orzeźwiająca, nietłusta formuła błyskawicznie się
wchłania, zapewniając skórze normalnej i mieszanej miękkość i blask przez cały dzień.Przywraca optymalny poziom nawilżenia skóry:
Lekki krem nawilżający wzbogacony w Wodę Termalną Uriage odbudowuje barierę skórną i przywraca optymalny poziom nawilżenia
skóry.Utrzymuje nawilżenie naskórka na stałym, optymalnym poziomie: Przywraca warstwę ochronną na powierzchni skóry i stopniowo
uwalnia substancje nawilżające.Przywraca funkcję barierową skóry i zapobiega przesuszeniu skóry: Odbudowuje cement
międzykomórkowy, aby zapewnić długotrwałe nawilżenie skóry.Uriage Maseczka nawilżająca na noc - 15 mlNawilżająca moc Wody
Termalnej Uriage zawarta w maseczce na noc o ultralekkiej, hydrożelowej konsystencji. Skóra jest wypoczęta, jak po 8 godzinach snu:
powierzchnia skóry jest wygładzona, dokładnie nawilżona, odżywiona oraz rozświetlona.Wzmacnia nawilżenie skóry - maseczka na noc
pomaga odbudować barierę ochronną i utrzymuje optymalny poziom nawilżenia skóry .Optymalizuje poziom nawilżenia naskórka -
odbudowuje film ochronny na powierzchni skóry i wspomaga stopniowe uwalnianie składników aktywnych.Odbudowuje naturalną
barierę skóry przeciwdziałając odwodnieniu - uzupełnia cement międzykomórkowy i wzmacnia nawilżenie skóry.Rozświetla skórę -
wyciąg z szarotki o działaniu antyoksydacyjnym pozostawia skórę odświeżoną i rozświetloną.Sposób użyciaUriage Rozświetlająca
esencja do twarzy - 100 mlNakładać rano i/lub wieczorem na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy i dekoltu, samodzielnie, lub w
połączeniu z ulubionym kremem. Unikać kontaktu z oczami.Nałóż kilka kropli (3-4) na dłońRozprowadź na dłoniachNałóż na skórę
twarzy zaczynając od środka w kierunku policzków, szyję i dekolt.Uriage Lekki krem aktywnie nawilżający - 15 mlStosować rano i/lub
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wieczorem na starannie oczyszczoną skórę twarzy i dekoltu. Unikać kontaktu z oczami.Uriage Maseczka nawilżająca na noc - 15
mlNakładaj wieczorem cienką warstwę na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy. Pozostaw na noc do wchłonięcia, a następnie spłucz
rano przy użyciu wody micelarnej Uriage, aby wzmocnić nawilżenie skóry.SkładUriage Rozświetlająca esencja do twarzy - 100 mlAqua
(Water, Eau), Ethylhexyl Palmitate, Propylheptyl Caprylate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Aqua (Water, Eau), Diglycerin,
1,2-Hexanediol, Albizia Julibrissin Bark Extract, Glycerin, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Inulin, Peg-80 Glyceryl Cocoate, Xylitol, Sodium
Hyaluronate, Calcium Gluconate, Glucose, Parfum (Fragrance), Xanthan Gum, Polyquaternium-51, Magnesium Gluconate, Sodium
Benzoate, Citric Acid.Uriage Lekki krem aktywnie nawilżający - 15 mlAqua (Water, Eau), Cetearyl Isononanoate, Dimethicone,
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Squalane, Butylene Glycol, Diglycerin, Propanediol, Xylitylglucoside, 1,2-Hexanediol, Cetyl Alcohol,
Anhydroxylitol, Polysorbate 60, Glycerin, Trehalose, Urea, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Polyacrylate Crosspolymer-6,
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Xylitol, Chlorphenesin, Glucose, O-Cymen-5-Ol, Parfum (Fragrance),
Pentylene Glycol, Serine, Sodium Hydroxide, Sorbitan Isostearate, Algin, Caprylyl Glycol, Disodium Phosphate, Glyceryl Polyacrylate,
Pullulan, Sodium Hyaluronate, T-Butyl Alcohol, Potassium Phosphate.Uriage Maseczka nawilżająca na noc - 15 mlAqua (Water, Eau),
Butylene Glycol, Dimethicone, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Squalane, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Vp Copolymer, Xylitylglucoside,
Trehalose, Urea, Anhydroxylitol, Chlorphenesin, Xylitol, O-Cymen-5-Ol, Pentylene Glycol, Serine, Parfum (Fragrance), Sodium Hyaluronate,
Glucose, Algin, Caprylyl Glycol, Disodium Phosphate, Glyceryl Polyacrylate, Pullulan, Alcohol, Leontopodium Alpinum Flower/Leaf Extract,
Potassium Phosphate, Ci 42090 (Blue 1), Citric Acid, Sodium Hydroxide.
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