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La Roche Posay, Effaclar A.I. Krem punktowy, 15ml
 

Cena: 43,00 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać -

Producent LA ROCHE POSAY

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Effaclar A.I. to korektor niedoskonałości skórnych o miejscowym działaniu na zapalne zmiany trądzikowe. Krem zmniejsza widoczność
wyprysków i zapobiega powstawaniu blizn.

Wskazania:

Skóra tłusta, trądzikowa. Zapalne zmiany skórne, niedoskonałości.

Właściwości:

Effaclar A.I. przeznaczony do punktowego stosowania. Stanowi uzupełnienie kuracji przeciwtrądzikowej, zmniejszającej widoczność
niedoskonałości. Celuje bezpośrednio w zmiany trądzikowe, zmniejszając ich widoczność. Poprawia kondycję skóry. Skraca okres
gojenia i zapobiega powstawaniu nowych zmian. Formuła kremu zawiera: - Niacynamid (Witamina B3), aby przeciwdziałać powstawaniu
niedoskonałości. - Pirocton Olaminy o właściwościach przeciwdziałających namnażaniu się bakterii. - LHA o działaniu
mikrozłuszczającym oraz wodę termalną z La Roche-Posay o działaniu łagodzącym, aby wygładzić i odnowić powierzchnię skóry.
Konsystencja: lekka kremowa konsystencja zapewnia łatwą aplikację. Można stosować pod makijaż. Nie powoduje powstawania
zaskórników.

Skuteczność:

Już po 48 godzinach dochodzi do wchłonięcia niedoskonałości, dzięki czemu skóra odzyskuje zdrowy wygląd. Niedoskonałości
zmniejszają się pozostawiając powierzchnię skóry gładką i jednolitą. Wysoka skuteczność potwierdzona testami dermatologicznymi (na
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grupie 27 kobiet).

Aplikacja:

Stosować punktowo na niedoskonałości aż do widocznego zmniejszenia. Niewielką ilość kremu nanieść na opuszek palca, a następnie
zaaplikować na wykwity skórne. Poczekać do wchłonięcia. Stosować kilka razy dziennie - w zależności od potrzeb. Można stosować pod
makijaż.

Instrukcja użytkowania

Stosować punktowo na niedoskonałości aż do widocznego zmniejszenia. Niewielką ilość kremu nanieść na opuszek palca, a następnie
zaaplikować na wykwity skórne. Poczekać do wchłonięcia. Stosować kilka razy dziennie - w zależności od potrzeb. Można stosować pod
makijaż.

Pełna lista składników

INGREDIENTS: AQUA / WATER • CYCLOHEXASILOXANE • ISONONYL ISONONANOATE • PROPYLENE GLYCOL • ISOHEXADECANE •
NIACINAMIDE • PEG-100 STEARATE • GLYCERYL STEARATE • CETYL ALCOHOL • AMMONIUM POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE •
STEARYL ALCOHOL • ISOBUTANE • SODIUM HYDROXIDE • MYRISTYL ALCOHOL • CAPRYLOYL GLYCINE • CAPRYLOYL SALICYLIC ACID
• CITRIC ACID • XANTHAN GUM • T-BUTYL ALCOHOL • ACRYLONITRILE/METHYL METHACRYLATE/VINYLIDENE CHLORIDE
COPOLYMER • SALICYLIC ACID • CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE • PIROCTONE OLAMINE • PARFUM / FRAGRANCE (F.I.L. B181444/1).

Producent:

L’Oréal Polska
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