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La Roche-Posay Effaclar K(+), krem odnawiający do skóry
tłustej, 40 ml
 

Cena: 54,31 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml

Postać -

Producent LA ROCHE POSAY

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Effaclar K(+) to odnawiający krem o działaniu antyoksydacyjnym przeznaczony dla cery tłustej i mieszanej.

Wskazania:

Skóra mieszana oraz tłusta. Powracające zaskórniki, nierówna powierzchnia skóry, błyszcząca skóra.

Właściwości:

Codzienna pielęgnacja Effaclar K(+) zawiera połączenie LHA o działaniu złuszczającym z kompleksem (Witamina E + Karnozyna +
Airlicium) o właściwościach antyoksydacyjnych oraz przeciwdziałających błyszczeniu skóry przez 8 godzin*. Skuteczność: Od 1 aplikacji,
skóra wydaje się oczyszczona i mniej błyszcząca by zachować wrażenie czystości i świeżości przez cały dzień. Po 1 miesiącu, skóra
wygląda jak odnowiona: powierzchnia skóry wygląda na wygładzoną, pory na odblokowane, błyszczenie skóry na zmniejszone.
Długotrwały efekt redukujący niedoskonałości i zaskórniki: po 8 tygodniach stosowania produktu, efekty utrzymują się aż do 3
tygodni. Testowany na skórze skłonnej do trądziku. *Test instrumentalny.  Działanie przeciw przez 3 tygodnie po 8 tygodniach
stosowaniu produktu. 47 osób.
Konsystencja: szybko wchłaniająca się, ultra świeża, nietłusta, żelowa konsystencja kremu pozostawia uczucie nawilżenia i komfortu
przez cały dzień. Doskonale sprawdza się jako baza pod makijaż, a przy tym nie powoduje powstawania zaskórników.
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Instrukcja użytkowania

Stosuj rano i/lub wieczorem na całą twarz. Omijać okolice oczu. Doskonała baza pod makijaż. Nie powoduje powstawania zaskórników.

Pełna lista składników

609781 26 - INGREDIENTS: AQUA / WATER • PROPYLENE GLYCOL • OCTYLDODECANOL • DIMETHICONE • PEG-100 STEARATE •
GLYCERYL STEARATE • SALICYLIC ACID • AMMONIUM POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE / AMMONIUM POLYACRYLOYLDIMETHYL
TAURATE • ZINC PCA • SARCOSINE • SODIUM HYDROXIDE • SILICA • SILICA SILYLATE • PERLITE • CARNOSINE • DISODIUM EDTA •
CAPRYLOYL SALICYLIC ACID • XANTHAN GUM • PENTYLENE GLYCOL • ACRYLATES COPOLYMER • CETYL ALCOHOL • BUTYLENE
GLYCOL • TOCOPHEROL • PARFUM / FRAGRANCE (F.I.L. B168722/1).

Producent:

L’Oréal Polska
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