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La Roche-Posay Effaclar DUO[+] krem zwalczający
niedoskonałości 40ml
 

Cena: 54,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, matujące, nawilżające,
odblokowujące pory, przeciw
niedoskonałościom, redukujące
zaczerwienienia, regenerujące, regulujące
pracę gruczołów łojowych,
regulujące/ograniczające wydzielanie sebum

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Problem trądzik, niedoskonałości

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry łojotokowa, podrażniona, zaczerwieniona

Opis produktu
 

Zwalcza uporczywe niedoskonałości oraz przebarwienia potrądzikowe.
Zapobiega nawrotom.

Natychmiastowo nawilża i matuje.
Po 12 godzinach zmniejsza zaczerwienienia i wygładza powierzchnię skóry(1).
Po 8 dniach niedoskonałości są znacznie zredukowane(2). Przebarwienia są mniej widoczne.

WŁAŚCIWOŚCI

NOWOŚĆ
Innowacyjna formuła o wysokiej skuteczności: usuwa niedoskonałości, nie zatyka porów, zapobiega powstawaniu przebarwień
potrądzikowych, i dodatkowo przeciwdziała nawrotom. Dzięki dwóm nowym aktywnym składnikom - Aqua Posay Piliformis i Mannoza -
pomaga zachować równowagę skóry tłustej z niedoskonałościami i redukować nawroty trądziku. Zapobiega również powstawaniu
kolejnych niedoskonałości.
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Składniki aktywne:

CERAMID PROCERAD™: opatentowany składnik aktywny, pomaga zapobiegać powstawaniu przebarwień po niedoskonałościach
(czerwonych i brązowych).
MANNOZA: wspomaga regenerację naskórka.
APF: pomaga zachować równowagę skóry tłustej z niedoskonałościami.
NIACYNAMID: posiada właściwości łagodzące.
PIROCTON OLAMINY: o właściwościach antybakteryjnych.
LIPOHYDROKSYKWAS: usuwa martwe komórki, odblokowując pory.
ZINC PCA: zmniejsza wydzielanie sebum.

NAWILŻAJĄCY I MATUJĄCY ŻEL-KREM.
Nie pozostawia śladu na skórze. Doskonała baza pod makijaż. Nie powoduje powstawania zaskórników. Hipoalergiczny produkt. Może
być stosowany do skóry wrażliwej.

SKUTECZNOŚĆ

Usuwa uporczywe niedoskonałości
Zmniejsza widoczność porów
Zwalcza przebarwienia potrądzikowe
Przeciwdziała nawrotom

WYNIKI BADAŃ KOSMETOKLINICZNYCH

Natychmiastowo nawilża i matuje
po 12 godzinach zmniejsza zaczerwienienia i wygładza powierzchnię skóry (1)
po 8 dniach niedoskonałości są znacznie zredukowane, przebarwienia są mniej widoczne (2)
po 4 tygodniach pory odblokowane, powierzchnia skóry wygładzona, nadmiar sebum i błyszczenie zmniejszone (2)

Przeciwdziała nawrotom

Efekt utrzymuje się w 1 miesiąc po zakończeniu stosowania (3)

APLIKACJA

Nakładać na twarz rano i/lub wieczorem , po jej wcześniejszym oczyszczeniu ŻELEM EFFACLAR.
Nabrać ilość kremu wielkości opuszka palca. Rozgrzać krem pomiędzy palcami, aby ułatwić jego wchłanianie bez pozostałości.
Następnie dłońmi umieszczonymi po obu stronach twarzy delikatnie masować czoło, wykonując lekkie ruchy w kierunku od wewnątrz
do zewnątrz. Tak samo postępować ze środkową częścią twarzy - zawsze od nosa w kierunku policzków.
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