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LA ROCHE EFFACLAR GEL PROMO Żel, 400ml
 

Cena: 44,70 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml

Postać -

Producent LA ROCHE POSAY

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Effaclar żel oczyszczający delikatnie oczyszcza skórę, usuwa zanieczyszczenia i sebum. Zawiera składniki myjące odpowiednio dobrane
do potrzeb skóry wrażliwej.

Wskazania:

Skóra tłusta, trądzikowa.

 Właściwości:

Effaclar żel oczyszczający skutecznie eliminuje zanieczyszczenia i nadmiar sebum pozostawiając skórę czystą i odświeżoną.
Zaawansowana formuła nie wysusza skóry, a obecne składniki sebo-regulujące ograniczają nadmierne przetłuszczanie się i błyszczenie.
Zapewnia uczucie komfortu i odświeżenia przy każdym zastosowaniu. Działa na kilku płaszczyznach jednocześnie: - skutecznie
oczyszcza skórę tłustą, - zawiera pochodną cynku o właściwościach seboregulujących, - formuła na bazie wody termalnej z La Roche-
Posay pozwala dodatkowo uzyskać efekt ukojenia i złagodzenia podrażnień. Żel Effaclar charakteryzuje się niezwykłą wydajnością – już
jedna kropla pozwala na pokrycie całej twarzy oczyszczającą pianką. Fizjologiczne pH. Nie podrażnia skóry. Cera po zastosowaniu
produktu jest idealnie odświeżona i promienna.

Skuteczność:

Działa natychmiast, precyzyjnie oczyszczając skórę. Usuwa wszelkie zanieczyszczenia oraz nadmiar sebum. Skóra jest idealnie
odświeżona.
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Aplikacja:

Żel oczyszczający Effaclar należy stosować codziennie w ramach porannej i/lub wieczornej pielęgnacji. Niewielką ilość produktu należy
nałożyć na zwilżone dłonie i spienić. Równomiernie nanieść na skórę twarzy, delikatnie masując. Dokładnie spłukać.

Pełna lista składników

INGREDIENTS: AQUA / WATER • SODIUM LAURETH SULFATE • PEG-8 • COCO-BETAINE • HEXYLENE GLYCOL • SODIUM CHLORIDE •
PEG-120 METHYL GLUCOSE DIOLEATE • ZINC PCA • SODIUM HYDROXIDE • CAPRYLYL GLYCOL • CITRIC ACID • SODIUM BENZOATE •
PHENOXYETHANOL • PARFUM / FRAGRANCE (F.I.L. B193153/1).

Producent:

L’Oréal Polska
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