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

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

  

La Roche-Posay Effaclar tonik zwężający pory skóry,
mikrozłuszczający 200ml
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie odblokowujące pory, regulujące pracę
gruczołów łojowych,
regulujące/ograniczające wydzielanie
sebum, ściągające, wygładzające,
złuszczające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać tonik

Problem trądzik, niedoskonałości

Przeznaczenie na dzień, na noc, oczyszczanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry tłusta, przetłuszczająca się

Opis produktu
 

Effaclar Tonik wspomaga codzienną pielęgnację cery tłustej ze skłonnością do trądziku. Tonik od La Roche-Posay działa
natychmiastowo, minimalizuje widoczność zaskórników, odblokowuje i przeciwdziała zatykaniu porów, a dodatkowo reguluje nadmiar
sebum i działa ściągająco. Skóra po zastosowaniu toniku jest odświeżona i promienna. Zaawansowana formuła produktu pozostawia na
cerze uczucie komfortu i ulgi.

WŁAŚCIWOŚCI

Sprawdzona formuła, by wspomóc pielęgnację skóry tłustej ze skłonnością do trądziku. Odblokowuje pory. Zmniejsza widoczność
zaskórników. Działa ściągająco i mikrozłuszczająco.

Effaclar Tonik La Roche-Posay to preparat dedykowany skórze tłustej narażonej na powstawanie niedoskonałości. Stanowi uzupełnienie
codziennej pielęgnacji, zapewniając zdrowy i promienny wygląd.

Starannie opracowana formuła, by:
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delikatnie złuszczać skórę w celu odblokowania porów,
działać ściągająco w celu zamknięcia porów i zmniejszenia ich widoczności,
regulować wydzielanie nadmiaru sebum.

Tonik do cery tłustej z gamy Effaclar działa od pierwszego zastosowania. Pozostawia skórę odświeżoną i pełną blasku.

SKUTECZNOŚĆ

Skóra zostaje wygładzona. Jest miękka i przyjemna w dotyku, widoczność porów wyraźnie zmniejszona.

APLIKACJA

Tonik La Roche-Posay z gamy Effaclar to produkt przeznaczony do codziennego stosowania. Wspomaga profesjonalną pielęgnację
skóry tłustej, zapewniając jej nieskazitelny wygląd.
Niewielką ilość preparatu należy nałożyć na bawełniany wacik i delikatnie przecierać skórę. Pozostawić do wchłonięcia.
Zaleca się stosować na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy i szyi. Aplikować rano i/lub wieczorem w ramach codziennej pielęgnacji.
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