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La Roche-Posay Effaclar K[+] odnawiający krem dla skóry
tłustej 40ml
 

Cena: 55,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie matujące, nawilżające, oczyszczające,
przeciw niedoskonałościom, złuszczające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać emulsja

Problem trądzik, niedoskonałości

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry tłusta, przetłuszczająca się

Opis produktu
 

Effaclar K (+) Odnawiający krem do skóry tłustej od La Roche-Posay to skuteczny matujący krem do twarzy, który redukuje błyszczenie
się skóry aż do 8h. Produkt wykazuje działanie antyoksydacyjne, złuszczające, a dodatkowo nawilża i pozostawia uczucie komfortu
przez cały dzień. Zaawansowana formuła kremu jest żelowa i nietłusta. Dzięki temu doskonale sprawdza się jako baza pod makijaż, a
przy tym nie powoduje powstawania zaskórników.

WŁAŚCIWOŚCI

Effaclar K(+) to krem matujący przeznaczony dla cery tłustej i mieszanej. Działa antyoksydacyjnie i niweluje błyszczenie się skóry aż do
8h.
Po raz pierwszy, codzienna pielęgnacja EFFACLAR K (+) zawiera połączenie LHA o działaniu złuszczającym z kompleksem: (WITAMINA
E + KARNOZYNA + AIRLICIUM™), o właściwościach antyoksydacyjnych oraz przeciwdziałających błyszczeniu skóry przez 8H. Szybko
wchłaniająca się, ultra świeża, nietłusta, żelowa konsystencja. Pozostawia uczucie nawilżenia i komfortu przez cały dzień.

SKUTECZNOŚĆ

Od 1 aplikacji, skóra wydaje się oczyszczona i mniej błyszcząca by zachować wrażenie czystości i świeżości przez cały dzień. Po 1
miesiącu, skóra wygląda jak odnowiona: powierzchnia skóry wygląda na wygładzoną, pory na odblokowane, błyszczenie skóry na
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zmniejszone. Długotrwały efekt redukujący niedoskonałości i zaskórniki. Po 8 tygodniach stosowania produktu, efekty utrzymują się aż
do 3 tygodni.

APLIKACJA

Nakładać rano i/lub wieczorem na całą twarz. Omijać okolice oczu. Doskonała baza pod makijaż. Nie powoduje powstawania
zaskórników.
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