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La Roche-Posay Hydreane Legere krem nawilżający lekka
konsystencja 40ml
 

Cena: 54,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, nawilżające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry mieszana, normalna, podrażniona, szorstka,
wrażliwa

Opis produktu
 

Hydreane Legere Lekki krem nawilżający do skóry wrażliwej od La Roche-Posay dedykowany jest do codziennej pielęgnacji skóry
wrażliwej - normalnej i mieszanej. Innowacyjna formuła kremu dogłębnie, intensywnie i długotrwale nawadnia cerę. Dodatkowo krem
natychmiastowo przynosi ulgę w podrażnieniach i zapobiega ponownemu odwodnieniu skóry. Lekka konsystencja produktu nie obciąża
cery, a pozostawia ją miękką i odświeżoną.

WŁAŚCIWOŚCI

Innowacyjne połączenie składników, by zapewnić optymalne nawilżenie skóry wrażliwej normalnej i mieszanej. Skuteczne działanie
łagodzące podrażnienia. Maksymalna ochrona przed suchością.

La Roche-Posay Hydreane Legere to krem nawilżający do skóry wrażliwej, który przynosi natychmiastową ulgę. Zmniejsza uczucie
suchości i szorstkości, zmniejszając nieprzyjemne uczucie ściągnięcia. Zapewnia optymalny poziom nawilżenia. Redukuje wrażliwość
na działanie czynników zewnętrznych.

Zaawansowana formuła opracowana przez ekspertów La Roche-Posay opiera się o innowacyjne połączenie wody termalnej z
hydrolipidami. Dzięki temu pielęgnacja skóry wrażliwej jest efektywniejsza.
Krem nie zawiera parabenów.

SKUTECZNOŚĆ
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Dzięki głębokiemu nawilżeniu, odzyskuje miękkość i elastyczność. Staje się przyjemna w dotyku i mniej skłonna do reakcji na utratę
wody i podrażnienia.
Regularne stosowanie przynosi wyraźną poprawę kondycji skóry.

APLIKACJA

Krem przeznaczony do domowej pielęgnacji, stanowi element codziennej pielęgnacji nawilżającej.

Niewielką ilość kremu należy nałożyć na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy i szyi, omijając okolice oczu. Delikatnie rozprowadzić i
poczekać do wchłonięcia.

Krem nawilżający z wodą termalną La Roche-Posay zaleca się stosować rano i/lub wieczorem.
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