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La Roche-Posay Effaclar MAT sebo-regulujący krem
nawilżający 40ml
 

Cena: 61,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie matujące, nawilżające, przeciw
niedoskonałościom,
regulujące/ograniczające wydzielanie
sebum, wygładzające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry tłusta, przetłuszczająca się, wrażliwa

Opis produktu
 

Effaclar Mat Krem nawilżający przeciw błyszczeniu skóry od La Roche-Posay to gwarancja profesjonalnej pielęgnacji tłustej skóry.
Produkt zwalcza niedoskonałości skóry, długotrwale matuje i natychmiastowo wygładza. Krem nawilżająco-matujący ma lekką
konsystencję, dzięki czemu szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy na skórze. Effaclar Mat to sebo-regulujący krem, który
ogranicza do minimum podatność cery na nieestetyczne błyszczenie się.

WŁAŚCIWOŚCI

Profesjonalna pielęgnacja skóry tłustej. Podwójna moc działania, by zwalczyć niedoskonałości. Długotrwały efekt matujący.
Natychmiastowe wygładzenie.
La Roche-Posay Effaclar Mat to innowacyjny krem nawilżająco-matujący, który działa od pierwszego zastosowania. Przeznaczony do
profesjonalnej pielęgnacji skóry tłustej i skłonnej do niedoskonałości.

Podwójna moc działania, by:

zmniejszyć widoczność porów,
przeciwdziałać błyszczeniu skóry.

Zaawansowana formuła bazująca na unikalnym połączeniu składników odpowiada za regulowanie wydzielania sebum oraz eliminuje

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/la-roche-posay-effaclar-mat-sebo-regulujacy-krem-nawilzajacy-40ml.html
https://www.apte.pl/la-roche-posay-effaclar-mat-sebo-regulujacy-krem-nawilzajacy-40ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
widoczność porów.

Krem nawilżający i matujący w jednym wyróżnia się lekką konsystencją, która szybko się wchłania. Nie pozostawia na skórze tłustego
filmu, zapewniając maksymalnych efekt zmatowienia.

SKUTECZNOŚĆ

Przeciwdziała błyszczeniu skóry, zapewniając efekt zmatowienia utrzymującego się przez długi czas. Z dnia na dzień ilość wydzielanego
sebum zostaje zredukowana.

APLIKACJA

Krem nawilżający przeciw błyszczeniu z gamy Effaclar to produkt przeznaczony do codziennej pielęgnacji.
Niewielką ilość kremu należy nakładać na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, omijając okolice oczu. Równomiernie rozprowadzić i
pozostawić do wchłonięcia.
Stosować rano i/lub wieczorem, także jako bazę pod makijaż.
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