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La Roche-Posay Effaclar Micro-Peeling żel oczyszczający
400ml
 

Cena: 85,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie oczyszczające, odblokowujące pory, przeciw
niedoskonałościom, przeciwbakteryjne,
regulujące/ograniczające wydzielanie
sebum, wygładzające, złuszczające

Miejsce
stosowania

ciało, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać peeling, żel

Problem trądzik, niedoskonałości

Przeznaczenie oczyszczanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry tłusta, przetłuszczająca się, wrażliwa

Opis produktu
 

EFFACLAR MICRO-PEELING ŻEL to żel mikrozłuszczający do skóry skłonnej do trądziku, który trwale usuwa uporczywe niedoskonałości
i zapobiega nawrotom. Żel jest przeznaczony do oczyszczania zarówno twarzy, jak i ciała, do skóry z niedoskonałościami - nawet tymi
uciążliwymi.

Testowany na skórze tłustej ze skłonnością do trądziku.

Dzięki zawartości specjalnie dobranych składników złuszczających pozostawia skórę wygładzoną, intensywnie odblokowuje pory i
usuwa nadmiar sebum. Pomaga trwale zredukować uporczywe niedoskonałości, w tym przebarwienia potrądzikowe, zapobiegając ich
nawrotom.

EFFACLAR MICRO-PEELING ŻEL charakteryzuje się wysoką zawartością aktywnych składników. KWAS SALICYLOWY + LHA:
Mikrozłuszczają skórę, by głęboko oczyścić skórę z martwych komórek i nadmiaru sebum.

CYNK:

Redukuje sebum, działa antybakteryjnie i oczyszcza skórę.
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GLICERYNA:

Daje maksymalny komfort użycia zapewniając nawilżenie skóry.

Dzięki wysokiemu stężeniu aktywnych składników, EFFACLAR MICRO-PEELING ŻEL podczas mycia intensywnie oczyszcza nawet
problematyczną skórę na plecach, zapewniając widoczne rezultaty.

Tak jak pozostałe produkty marki La Roche-Posay, Effaclar Micro-Peeling żel został przebadany na wrażliwej skórze, by zapewnić
maksymalną tolerancję. Jego formuła ma fizjologiczne pH by nie naruszać bariery ochronnej skóry.

Produkt uzupełnia gamę produktów La Roche-Posay Effaclar do skóry skłonnej do trądziku. Bez alkoholu etylowego. Odpowiedni także
dla skóry wrażliwej. Testowany pod kontrolą dermatologiczną. Niekomedogenny.

STOSOWANIE

Nanieść na wilgotną skórę delikatnie masując, następnie obficie spłukać. W przypadku dostania się do oczu, natychmiast przepłukać je
wodą.
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