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La Roche-Posay Effaclar skoncentrowane serum 30ml
 

Cena: 79,99 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, odblokowujące pory, przeciw
niedoskonałościom, przeciwzmarszczkowe,
redukujące zaczerwienienia, wygładzające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać serum

Problem trądzik, niedoskonałości

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry tłusta, przetłuszczająca się, trądzikowa

Opis produktu
 

Nowe serum EFFACLAR to połączenie peelingujących kwasów w wysokiej koncentracji z kojącym niacynamidem, które przeciwdziała
niedoskonałościom - zaskórnikom, krostom, przebrawieniom potrądzikowym i widocznym porom.

WŁAŚCIWOŚCI

Serum zapewnia doskonały balans pomiędzy działaniem peelingującym i kojącym, dzień po dniu oczyszczając pory i zwalczając
uporczywe niedoskonałości i przebrawienia potrądzikowe. Dla skóry dorosłych, skłonnej do trądziku.

INNOWACJA OD LA ROCHE-POSAY

Pierwszy produkt pielęgnacyjny La Roche-Posay, który łączy niezwykłe doznania sensoryczne z synergicznym działaniem wysoko
skoncentrowanych składników aktywnych. Trzy kwasy o działaniu keratolitycznym przeciwdziałają niedoskonałościom i przebarwieniom
potrądzikowym a niacynamid i woda termalna działają kojąco i redukują zaczerwienienia. Udowodniona skuteczność przeciw nawrotom
trądziku.

Formuła specjalnie opracowana dla wysokiej tolerancji przez skórę trądzikową.
Niekomedogenne.
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Testowane na skórze trądzikowej.
Stosując produkt, omijaj okolice oczu. W przypadku dostania się produktu do oczu, natychmiast przepłucz je wodą.
Używaj w połączeniu z produktem z ochroną przeciwsłoneczną (co najmniej SPF 15). Nie aplikuj na otwarte rany.

SKUTECZNOŚĆ

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI KLINICZNYMI

-45% redukcja krost¹
-21% redukcja zaskórników²
-49% redukcja przebarwień potrądzikowych¹

Badanie kliniczne na 51 kobietach, aplikacja raz dziennie. ¹Rezultaty po 28 dniach. ²Rezultaty po 44 dniach.

WIDOCZNE EFEKTY JUŻ OD PIERWSZEGO PORANKA

wg 83% skóra wydaje się bardziej gładka i jędrna

Aplikacja serum poprzedniego dnia.

SKUTECZNOŚĆ PO 14 DNIACH

90% zaobserwowało redukcję zmarszczek
100% odczuwa komfort skóry
92% deklaruje mniej widoczne pory¹

¹Samoocena, pierwszy poranek po zastosowaniu produktu oraz po 14 dniach aplikacji.

APLIKACJA

Lekka konsystencja serum pozwala na łatwą aplikację produktu i zapewnia szybkie wchłanianie. Nie pozostawia filmu na skórze.
Nałóż na całą twarz, rano lub wieczorem. Zalecamy wcześniejsze oczyszczenie twarzy żelem Effaclar.
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