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La Roche-Posay Hydreane Extra Riche krem nawilżający
ekstra bogata konsystencja 40ml
 

Cena: 54,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, nawilżające, wygładzające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry bardzo sucha, podrażniona, szorstka,
wrażliwa

Opis produktu
 

Hydreane Extra Riche od La Roche-Posay to niezawodny krem w codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej. Natychmiast eliminuje suchość,
szorstkość, łagodzi podrażnienia, koi i przynosi skórze komfort. Cera przestaje być ściągnięta, a staje się dogłębnie nawilżona - miękka i
gładka w dotyku. Zaawansowana formuła kremu nawilżającego do skóry wrażliwej działa również regenerująco, zapobiegając nowym
podrażnieniom i innym oznakom wrażliwości skóry.

WŁAŚCIWOŚCI

Przywraca komfort bardzo suchej skórze ze skłonnością do podrażnień. Zapewnia optymalny poziom nawilżenia, eliminując uczucie
ściągnięcia i szorstkości. Działa już od pierwszego zastosowania, dając uczucie komfortu przez długi czas. Przeznaczony do codziennej
pielęgnacji.

La Roche-Posay Hydreane Extra Riche to innowacyjny krem nawilżający do skóry wrażliwej o natychmiastowym i długotrwałym
działaniu. Zaawansowana formuła bazuje na sprawdzonych składnikach, które przynoszą komfort i działają regenerująco.

Nawilżający krem La Roche-Posay Hydreane Extra Riche przynosi ulgę napiętej, przesuszonej i podrażnionej skórze. Aktywne składniki
wnikają w głęboki warstwy, równomierne rozprowadzając wodę. Skład wzbogacony Wodą Termalną z selenem dodatkowo łagodzi
podrażnienia oraz regeneruje.

Hydreane Extra Riche to krem nawilżający bez parabenu. Idealny do skóry wrażliwej ze skłonnością do podrażnień spowodowanych
suchością.
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SKUTECZNOŚĆ

Widoczne podrażnienia ulegają zmniejszeniu. Skóra staje się miękka i przyjemna w dotyku. Odzyskuje elastyczność i sprężystość.

APLIKACJA

Nawilżający krem La Roche-Posay Hydreane Extra Riche przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry suchej i bardzo suchej ze
skłonnością do podrażnień. Regularne stosowanie przywraca optymalny poziom nawilżenia.

Niewielką ilość kremu należy nałożyć na twarz i rozprowadzić, omijając okolice oczu. Poczekać do wchłonięcia. Stosować rano i/lub
wieczorem.
Produkt świetnie sprawdzi się jako baza pod podkład.
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