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La Roche-Posay Fizjologiczne pH peeling oczyszczający
50ml
 

Cena: 51,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie oczyszczające, odblokowujące pory, przeciw
niedoskonałościom, wygładzające,
złuszczające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać peeling

Przeznaczenie oczyszczanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry delikatna, normalna, wrażliwa

Opis produktu
 

Delikatny peeling do twarzy dedykowany cerze wrażliwej doskonale sprawdza się do oczyszczania szczególnie delikatnej skóry.
Fizjologiczne pH sprawia, że kosmetyk pozwala uniknąć podrażnień delikatnej, wrażliwej cery. Codzienne złuszczanie martwego
naskórka pozwala zachować promienny wygląd twarzy. Peeling pozostawia skórę czystą, wygładzoną i idealnie przygotowaną do
kolejnych zabiegów pielęgnacyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI

Zaawansowana formuła, by oczyścić i wygładzić skórę. Przywraca promienny wygląd. Pomaga zapobiec powstawaniu niedoskonałości.
Pozwala zachować fizjologiczne pH. Przeznaczony do skóry wrażliwej.

Peeling oczyszczający La Roche-Posay to preparat przeznaczony do codziennej pielęgnacji. Stosowany regularnie, dzień po dniu
poprawia kondycję skóry. Zapewnia efekt oczyszczenia i wygładzenia. Działając złuszczająco, usuwa martwe komórki naskórka.
Odblokowuje pory i zapobiega powstawaniu niedoskonałości.

Zaawansowana formuła to starannie dobrane składniki, by zachować fizjologiczne pH:

delikatne dla skóry środki myjące - eliminują szorstkość skóry i nie dopuszczają do przesuszenia,
woda termalna La Roche-Posay - koi, łagodzi podrażnienia, regeneruje.
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Peeling oczyszczający pory nie zawiera parabenów, mydła i alkoholu. Idealnie sprawdza się w przypadku codziennej pielęgnacji skóry
wrażliwej.

SKUTECZNOŚĆ

Już od pierwszej aplikacji skóra staje się wyraźnie gładsza i promienna. Z każdym dniem staje się jeszcze piękniejsza i nabiera
większego blasku. Zachowuje fizjologiczne pH, dzięki czemu nie jest podrażniona.

APLIKACJA

Peeling oczyszczający La Roche-Posay przeznaczony jest do codziennego stosowania: rano lub wieczorem.
Niewielką ilość preparatu należy nałożyć na delikatnie zwilżoną skórę twarzy. Równomiernie rozprowadzić i wmasować, wykonując
okrężne ruchy. Na zakończenie skórę należy dokładnie spłukać.
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