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La Roche-Posay Effaclar DUO[+] SPF30 krem zwalczający
niedoskonałości 40ml
 

Cena: 59,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie matujące, nawilżające, ochronne,
odblokowujące pory, przeciw
niedoskonałościom, wygładzające

Filtr słoneczny SPF30

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Problem przebarwienia, trądzik, niedoskonałości

Przeznaczenie na dzień, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry tłusta, przetłuszczająca się, wrażliwa,
zaczerwieniona

Opis produktu
 

Pod wpływem ekspozycji na promieniowanie UV i zanieczyszczenia, pogarsza się stan skóry skłonnej do trądziku, co może być
przyczyną powstawania przebarwień potrądzikowych (czerwonych lub brązowych). Unikalne połączenie składników aktywnych które
działają przeciwtrądzikowo, zostały wzmocnione o technologię XL-Protect, przeciw promieniowaniu UVA, UVB oraz zanieczyszczeniom.
Chroni przed działaniem czynników zewnętrznych, aby redukować niedoskonałości oraz przebarwienia potrądzikowe.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nakładać na twarz rano na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, omijając okolice oczu. Effaclar Duo(+) SPF 30 to produkt do
codziennej pielęgnacji. Podczas intensywnej lub długotrwałej ekspozycji na słońce, stosuj dodatkową ochronę przeciwsłoneczną. Nanieś
ją obficie i często ponawiaj aplikację.

KONSYSTENCJA
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Żel-krem o działaniu nawilżającym i matującym. Nie klei się, nie pozostawia uczucia filmu na skórze. Formuła chroniąca przed
osadzaniem się zanieczyszczeń na skórze. Doskonała baza pod makijaż. Niekomedogenny.

REZULTATY

Niedoskonałości są znacznie zredukowane. Pory są widocznie odblokowane, powierzchnia skóry wydaje się wygładzona, a błyszczenie
uregulowane.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE

Innowacyjna formuła o wysokiej skuteczności: usuwa niedoskonałości, nie zatyka porów, zapobiega powstawaniu przebarwień
potrądzikowych i dodatkowo przeciwdziała nawrotom. Produkt przetestowany w środowisku o zwiększonym zanieczyszczeniu.

SKUTECZNE SKŁADNIKI

XL-PROTECT

Technologia XL Protect zapewnia ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB oraz przed szkodliwymi skutkami zanieczyszczeń.

NIACYNAMID

Łagodzi podrażnienia skóry i zmniejsza zaczerwienienie.

PROCERADTM

Zapobiega powstawaniu przebarwień.
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