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La Roche-Posay Cicaplast regenerujący balsam barierowy do
ust 7,5ml
 

Cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, nawilżające, ochronne,
regenerujące

Miejsce
stosowania

usta

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać balsam

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ skóry podrażniona, spękana, spierzchnięta, sucha,
szara

Wiek dorośli, dzieci

Opis produktu
 

Barierowy balsam do ust o działaniu regenerującym Cicaplast skutecznie odbudowuje naskórek suchych, spierzchniętych i popękanych
warg. Cicaplast Usta od La Roche-Posay sprawia, że usta oraz inne obszary skóry stają się miękkie, nawilżone i pozbawione podrażnień.
Innowacyjna formuła kremu, wzbogacona w liczne nawilżające składniki aktywne tworzy na skórze ochronną barierę, zabezpieczającą
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

WŁAŚCIWOŚCI

Cicaplast Usta to ochronna pomadka do ust, która nawilża i tworzy niewidoczną barierę ochronną. Zapobiega pierzchnięciu warg i
łagodzi podrażnienia. Zawiera 5% kojącego i regenerującego Panthenolu w połączeniu z MP – LIPIDAMI które naprawiają ochronną
barierę skóry. To przełomowa formuła, która zapewnia ustom niezawodną ochronę bez względu na warunki pogodowe.

Cicaplast Usta oferuje więcej niż standardowe balsamy do ust. Innowacyjna, łatwa w aplikacji konsystencja, wytwarza na wargach
skuteczną barierę ochronną. To dermokosmetyk pozwalający zapomnieć o spierzchniętych ustach, podrażnieniach i zaczerwienieniach.
Panthenol oraz rewolucyjne MP – LIPIDY nie tylko chronią, ale i regenerują komórki skóry, wygładzając usta i przynosząc
natychmiastową ulgę.

Ten przełomowy nawilżający balsam do ust możesz stosować tak często, jak jest to potrzebne, za każdym razem wyraźnie odczuwając
kojący efekt jego działania.
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Produkt odpowiedni zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

SKUTECZNOŚĆ
Ten balsam do ust:

głęboko nawilża wargi, pozwalając im odzyskać elastyczność i naturalną miękkość,
zmniejsza widoczność bruzd i regeneruje popękany naskórek,
przynosi szybkie ukojenie przy podrażnionych czynnikami zewnętrznymi ustach,
wygładza wargi, tworząc kompleksową barierę ochronną, która sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach,
trwale poprawia komfort skóry.

APLIKACJA

Pielęgnacja preparatem Cicaplast Usta jest prosta i komfortowa. Można go swobodnie nakładać na usta tak często, jak to konieczne.
Aplikacja przyniesie szybką ulgę i wytworzy barierę chroniącą naskórek przed zniszczeniem oraz podrażnieniami.
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