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La Roche-Posay Hyalu B5 serum przeciwzmarszczkowe
30ml + miniprodukty (ZESTAW)
 

Cena: 169,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie odżywiające, przeciwzmarszczkowe,
regenerujące, uelastyczniające, ujędrniające

Miejsce
stosowania

dekolt, twarz, szyja

Oferta zestaw limitowany

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać serum

Problem zmarszczki

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry matowa, normalna, wrażliwa, zmęczona,
zwiotczała

Opis produktu
 

Zestaw zawiera:

La Roche-Posay Hyalu B5 serum przeciwzmarszczkowe 30ml
La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 kojący balsam regenerujący 15ml
La Roche-Posay Lipikar żel myjący 100ml

La Roche-Posay Hyalu B5 serum przeciwzmarszczkowe 30ml

La Roche-Posay jako partner dermatologów na całym świecie, opracowało formułę z wykorzystaniem składników przeciwstarzeniowych
w optymalnych stężeniach, aby osiągnąć najwyższą skuteczność i maksymalne bezpieczeństwo dla starzejącej się skóry wrażliwej.

WŁAŚCIWOŚCI
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Formuła serum Hyalu B5 widocznie regeneruje skórę wrażliwą. Wzbogacona w dwie formy kwasu hialuronowego – nisko i
wysokocząsteczkowy, witaminę B5 oraz madekasozyd, w celu nawilżenia, regeneracji i odbudowy bariery ochronnej skóry. Odpowiednie
także po zabiegach medycyny estetycznej.

WSKAZANIA

Zmarszczki, utrata jędrności, zmęczona i matowa skóra.

SKUTECZNOŚĆ

Skóra natychmiast zyskuje widoczną jędrność i świeży wygląd. Z czasem zmarszczki i drobne linie są widocznie zmniejszone, skóra jest
zauważalnie bardziej elastyczna.

Widoczna skuteczność (1):

Wg 90% skóra jest odżywiona
Wg 87% skóra jest nawilżona
Wg 79% skóra jest bardziej elastyczna
Wg 65% skóra jest bardziej promienna
Wg 63% skóra wygląda młodziej a zmarszczki są zredukowane
Wg 58% oznaki starzenia na skórze są mniej widoczne

Natychmiastowy efekt (2):
Już po 4 godzinach skóra jest bardziej jędrna i elastyczna:

+61,2% toniczność skóry
+23,7% jędrność i elastyczność skóry

Przyjemność stosowania (3):

Wg 85% produkt nie zostawia lepiej warstwy na skórze
Wg 92% produkt szybko się wchłania
Wg 90% zapach jest przyjemny

TESTOWANE POD KONTROLĄ DERMATOLOGICZNĄ PO ZABIEGACH PRZECIWZMARSZCZKOWYCH (PEELING, WYPEŁNIANIE KWASEM
HIALURONOWYM) (4).
Badanie przeprowadzone na niedawno podrażnionej skórze w wyniku przeprowadzonych zabiegów medycyny estetycznej, potwierdza
skuteczność skoncentrowanego serum przeciwzmarszczkowego Hyalu B5:

Wg 94% produkt poprawia elastyczność skóry
Wg 90% zaczerwienienia są zredukowane
Wg 90% uczucie pieczenia jest zredukowane
Wg 90% skóra jest mniej uszkodzona
Wg 87% skóra jest nawilżona
Wg 87% skóra jest bardziej wypełniona
Wg 86% skóra jest zregenerowana
Wg 83% produkt poprawia komfort skóry

APLIKACJA

Świeża, żelowa konsystencja. Stosuj codziennie rano i wieczorem na twarz, szyję i dekolt. Odpowiednie dla każdego typu skóry
wrażliwej.

(1) Samoocena po 28 dnach stosowania, 52 kobiety w wieku 40-65 lat o wszystkich typach skóry, deklarujące wrażliwość skóry.
(2) Test instrumentalny, 40 kobiet w wieku 45-60 lat, 4 godziny po każdorazowej aplikacji produktu.
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(3) Samoocena 52 kobiet w wieku 40-65 lat o wszystkich typach skóry, deklarujące wrażliwość skóry zaraz po pierwszej aplikacji
(4) Samoocena, 30 kobiet w wieku 26-63 lat, które 1) przeszły zabieg peelingu glikolowego 50% na tydzień przed rozpoczęciem samooceny
(stosując dodatkowo Cicaplast Baume B5 od dnia przeprowadzenia zabiegu do dni rozpoczęcia samooceny), 2) albo iniekcjom z kwasu
hialuronowego na 3 dni przed rozpoczęciem samooceny. Aplikacja produktu przez 28 dni, dwa razy dziennie na zdrową skórę.

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 kojący balsam regenerujący 15ml

Cicaplast Baume B5 od La Roche-Posay to kojący balsam regenerujący, który skutecznie łagodzi podrażnienia, suchość i inne oznaki
wrażliwej skóry u dzieci, jak i u dorosłych. Zaawansowana formuła przynosi natychmiastowe ukojenie dla popękanej i szorstkiej skóry.
Krem regenerujący naskórek Cicaplast B5 otula skórę nawilżającym opatrunkiem, dzięki czemu niedogodności związane z wrażliwością
ustępują, czyniąc skórę gładką i miękką.

WŁAŚCIWOŚCI

Profesjonalna pielęgnacja skóry wrażliwej. Zaawansowana formuła, by wyeliminować podrażnienia naskórka i pieczenie skóry.
Natychmiastowe ukojenie. Głęboka regeneracja.
La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 to skuteczny balsam regenerujący, który przynosi ukojenie podrażnionej skórze.
Potężna moc działania, by zwalczyć skutki podrażnienia naskórka:

spękania,
szorstkość,
otarcia,
suchość.

Zaawansowana formuła to unikalna kombinacja składników, dzięki której łagodny balsam do ciała działa już od pierwszego
zastosowania. Połączenie nawilżającego masła Karite i gliceryny, kojącego panthenolu, regenerującego madekasozydu oraz kompleksu
mineralnego sprawia, że kojący balsam regenerujący przynosi natychmiastową ulgę.
Produkt nie zawiera parabenów i lanoliny. Może być stosowany przez dorosłych, dzieci i niemowlęta.

SKUTECZNOŚĆ

Skóra staje się bardziej nawilżona i ukojona. Znika suchość, uczucie ściągnięcia i pieczenia. Z dnia na dzień odzyskuje miękkość i
gładkość.

APLIKACJA

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 to balsam regenerujący dla niemowląt dzieci i dorosłych przeznaczony do codziennego
stosowania.
Niewielką ilość produktu należy nałożyć na skórę dotkniętą podrażnieniami i delikatnie wmasować. Poczekać do wchłonięcia.
Balsam należy stosować w ramach codziennej pielęgnacji oraz zawsze wtedy, gdy pojawia się dyskomfort spowodowany suchą,
szorstką i podrażnioną skórą.

La Roche-Posay Lipikar żel myjący 100ml

Lipikar Żel myjący od La Roche-Posay przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji wrażliwej skóry twarzy i ciała u dzieci i dorosłych.
Oczyszczający żel myjący do skóry wrażliwej dba o naturalne pH skóry, nie szczypie w oczy, nie zawiera parabenów i jest
bezzapachowy. Skóra twarzy i ciała po zastosowaniu produktu jest dokładnie oczyszczona, świeża, miękka, ukojona i przyjemna w
dotyku, a podrażnienia, uczucie ściągnięcia i pieczenia - zredukowane.

WŁAŚCIWOŚCI
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Zaawansowana formuła, by zapewnić oczyszczenie i pielęgnację. Przeznaczony do codziennego stosowania. Nie szczypie w oczy. Dba o
naturalne pH skóry.

Żel myjący Lipikar La Roche-Posay to produkt o uniwersalnym zastosowaniu. Może być wykorzystany jako oczyszczający żel do mycia
twarzy, delikatny szampon dla niemowląt czy produkt odpowiedni do codziennej higieny miejsc intymnych.

Podwójna moc działania:

głębokie oczyszczenie, by usunąć zanieczyszczenia i zapewnić skórze komfort,
ochrona przed wysuszeniem i uczuciem napięcia, by pielęgnować nawet wrażliwą skórę.

Żel do mycia twarzy i całego ciała to formuła bazująca na aktywnych składnikach myjących połączonych ze składnikami pielęgnującymi.
Lipikar wzbogacony niacynamidem, masłem Karite i gliceryną łagodzi podrażnienia oraz uzupełnia poziom lipidów.

Bezzapachowa formuła pozbawiona parabenów świetnie sprawdzi się w przypadku skóry wrażliwej. Dlatego żel polecany jest do
codziennej pielęgnacji skóry niemowląt, dzieci i dorosłych.

SKUTECZNOŚĆ

Działa od pierwszego zastosowania, precyzyjnie oczyszczając skórę z nagromadzonych zanieczyszczeń. Pozostawia ją czystą i miękką.
Jest wyraźnie odświeżona i przyjemna w dotyku. Znikają podrażnienia i uczucie napięcia.

APLIKACJA

Lipikar Żel Myjący przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji, by zapewnić skórze zdrowy wygląd. Zaleca się aplikować na wilgotną
skórę twarzy i ciała, a następnie spłukać. Produkt można dodać do kąpieli: 2 nakrętki żelu wlać do wanny.
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