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La Roche-Posay Anthelios SPF50 Age Correct fotoprotekcja
przeciwstarzeniowa 50ml
 

Cena: 84,99 PLN

Opis słownikowy

Działanie antyoksydacyjne, nawilżające, ochronne,
przeciwstarzeniowe

Filtr słoneczny SPF50

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Problem zmarszczki

Przeznaczenie opalanie, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry dojrzała, normalna, wrażliwa

Opis produktu
 

Formuła nowej generacji chroni przed promieniowaniem UV każdego dnia i redukuje oznaki starzenia się skóry w 4 tygodnie. Szerokie
spektrum ochrony przed promieniowaniem UV i zanieczyszczeniami środowiska oraz aktywne składniki przeciwstarzeniowe, jak Kwas
Hialuronowy, Niacynamid i Phe-Rezorcynol.

ANTHELIOS AGE CORRECT SPF50 to kompleksowa ochrona przed promieniowaniem UV i zanieczyszczeniem środowiska oraz redukcja
oznak starzenia się skóry, takich jak zmarszczki czy przebarwienia.

OCHRONA

Innowacyjna technologia CELLOX-B3 TECH TM (Technologia Anti-Pollution i Anti-Oxidation) w połączeniu z opatentowanym składnikiem
MEXORYL XL ogranicza powstawanie uszkodzeń skóry w wyniku promieniowania UVB/UVA, promieniowania podczerwonego typu A i
zanieczyszczeń środowiska. Szerokie spektrum ochrony. Ogranicza osiadanie cząsteczek zanieczyszczeń na skórze i chroni przed
stresem oksydacyjnym.

DZIAŁANIE PRZECIWSTARZENIOWE
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Skuteczna redukcja oznak starzenia się skóry dzięki składnikom aktywnym.
Sfragmentaryzowany Kwas Hialuronowy, PHE-Rezorcynol i Niacynamid]. Zapewnia 24-godzinne nawilżenie.

TECHNOLOGIA

Wieloletnie badania prowadzone przez La Roche-Posay wykazały szkodliwy wpływ promieniowania UV, zanieczyszczeń środowiska i
stresu oksydacyjnego na skórę. Ekspozycja na te szkodliwe czynniki powoduje uszkodzenia komórek skóry, przebarwienia, zmarszczki i
utratę elastyczności skóry. Na podstawie wyników badań eksperci La Roche-Posay opracowali formułę, która nie tylko chroni, ale także
redukuje oznaki starzenia się skóry. Skuteczność formuły została potwierdzona klinicznie. Lekka konsystencja zapewnia przyjemność
stosowania.

Testowany pod kontrolą dermatologiczną i okulistyczną. Hipoalergiczny. Niekomedogenny.

REZULTATY

SKUTECZNOŚĆ PO 4 TYGODNIACH STOSOWANIA

-15% mniej widoczne zmarszczki i drobne linie¹
-26% redukcja przebarwień²
+15% poprawa elastyczności skóry³

APLIKACJA

Bardzo lekka konsystencja, 24-godzinne nawilżenie⁴. Nietłusta konsystencja o aksamitnymi wykończeniu. Hipoalergiczny.
Niekomedogenny.

Nakładaj równomiernie na skórę twarzy codziennie rano, jako ostatni krok rutyny pielęgnacyjnej, przed nałożeniem makijażu.

Nadmierne wystawienie na działanie słońca jest niebezpieczne. Nie przebywaj zbyt długo na słońcu, nawet po zastosowaniu produktu
ochronnego, ponieważ nie zapewnia on 100% ochrony. Nanieś produkt tuż przed wyjściem na słońce. Stosuj obficie i często ponawiaj
aplikację, aby utrzymać odpowiedni poziom ochrony. Unikaj kontaktu z oczami.

SKŁADNIKI AKTYWNE

SFRAGMENTARYZOWANY KWAS HIALURONOWY

Pogłębiony efekt działania kwasu hialuronowego w celu redukcji zmarszczek.

PHE-REZORCYNOL

1000 razy skuteczniejszy w redukcji przebarwień na skórze niż Witamina C.

NIACYNAMID

Działa kojąco i redukuje hiperpigmentację skóry.

¹ Badanie instrumentalne, analiza obrazu widoczności zmarszczek i drobnych linii, 24 kobiety
² Badanie kliniczne, widoczność przebarwień, 50 kobiet
³ Badanie instrumentalne, 24 kobiety
⁴ Testy instrumentalne.
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