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La Roche-Posay Effaclar oczyszczająca woda micelarna
400ml
 

Cena: 55,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, matujące, oczyszczające,
odświeżające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać płyn micelarny

Problem trądzik, niedoskonałości

Przeznaczenie na dzień, na noc, oczyszczanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry tłusta, przetłuszczająca się, wrażliwa

Opis produktu
 

Effaclar Oczyszczający Płyn Micelarny Ultra od La Roche-Posay jest niezawodny, aby oczyścić tłustą i wrażliwą skórę twarzy. Produkt
skutecznie usuwa zanieczyszczenia i resztki makijażu, a przy tym nie podrażnia naskórka. Płyn Micelarny Ultra łagodzi skórę, koi ją i
sprawia, że z dnia na dzień jest bardziej zdrowa i promienna. Innowacyjna formuła pochłania nadmiar sebum, dzięki czemu skóra jest
matowa i odporna na błyszczenie się.

WŁAŚCIWOŚCI

Sprawdzona formuła, by delikatnie oczyszczać skórę. Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń i resztek makijażu.

Płyn Micelarny Ultra Effaclar La Roche-Posay został stworzony z myślą o codziennej pielęgnacji skóry tłustej i wrażliwej. Połączenie
składników o sprawdzonym działaniu pozwala na profesjonalną pielęgnację, która przywraca zdrowy wygląd skórze.

Podwójna moc działania, by skóra odzyskała blask:

głębokie oczyszczenie z zanieczyszczeń i nadmiaru sebum,
łagodzenie podrażnień i efekt kojący.

Skład został wzbogacony Wodą Termalną La Roche-Posay dla wzmocnienia regeneracji i lepszego odżywienia skóry.
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La Roche-Posay Effaclar Płyn Micelarny Ultra pozwala utrzymać naturalny poziom pH skóry, zapobiegając przesuszeniu. Hipoalergiczna
formuła bez parabenów, alkoholu i mydła poprawia kondycję już od pierwszego zastosowania.

SKUTECZNOŚĆ

Efekt? Skóra odzyskuje promienny wygląd. Jest czysta i odświeżona. Zachowuje uczucie komfortu przez długi czas.

APLIKACJA

Płyn Micelarny Ultra z gamy Effaclar to preparat dedykowany codziennej pielęgnacji skóry tłustej. Doskonale zastępuje żele myjące oraz
wysuszające mydła.
Niewielką ilość preparatu należy nanieść na bawełniany wacik, a następnie delikatnie przecierać skórę twarzy. Czynność powtarzać aż
do uzyskania czystej skóry. Delikatnie osuszyć ręcznikiem lub płatkami kosmetycznymi. Nie spłukiwać.
Stosować rano i/lub wieczorem, by zapewnić skórze odświeżenie i komfort.
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