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La Roche-Posay Effaclar A.I. punktowy preparat na zapalne
zmiany trądzikowe 15ml
 

Cena: 54,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie przeciw niedoskonałościom, regenerujące

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Problem trądzik, niedoskonałości

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry tłusta, przetłuszczająca się

Opis produktu
 

Effaclar A.I. Punktowy preparat na zapalne zmiany trądzikowe to innowacyjny produkt niezawodny w codziennej pielęgnacji cery tłustej
skłonnej do zmian trądzikowych i niedoskonałości. Krem minimalizuje widoczność wyprysków, głęboko oczyszcza, a także zapobiega
powstawaniu blizn. Skutecznie poprawia kondycję skóry, sprawiając, że z dnia na dzień, jest zdrowsza i bardziej promienna.

WŁAŚCIWOŚCI

Innowacyjny korektor niedoskonałości skórnych o miejscowym działaniu. Zmniejsza widoczność wyprysków i zapobiega powstawaniu
blizn. Idealny dla skóry tłustej i skłonnej do powstawania zmian trądzikowych.

La Roche-Posay Effaclar A.I to nowoczesny korektor do cery tłustej z niedoskonałościami, który działa od pierwszego zastosowania.
Celuje bezpośrednio w zmiany trądzikowe, zmniejszając ich widoczność. Poprawia kondycję skóry, z dnia na dzień przywracając zdrowy
wygląd.
Zaawansowana formuła o punktowym działaniu opiera się na precyzyjnie dobranych składnikach, by zapobiec reakcjom zapalnym i
wspomagać proces regeneracji.

Effaclar A.I to korektor na zmiany skórne bez parabenów. Lekka kremowa konsystencja zapewnia łatwą aplikację.

SKUTECZNOŚĆ
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Wysoka skuteczność potwierdzona testami dermatologicznymi (na grupie 27 kobiet). Już po 48 godzinach dochodzi do wchłonięcia
niedoskonałości, dzięki czemu skóra odzyskuje zdrowy wygląd.

APLIKACJA

La Roche-Posay Effaclar A.I to produkt przeznaczony do punktowego stosowania. Stanowi uzupełnienie kuracji przeciwtrądzikowej,
zmniejszającej widoczność niedoskonałości.
Niewielką ilość kremu nanieść na opuszek palca, a następnie zaaplikować na wykwity skórne. Poczekać do wchłonięcia. Stosować kilka
razy dziennie - w zależności od potrzeb.
Krem może być nakładany przed wykonaniem makijażu.
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