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La Roche-Posay Lipikar Baume AP+M balsam do ciała 400ml
 

Cena: 69,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, regenerujące

Miejsce
stosowania

ciało, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać balsam

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry atopowa, bardzo sucha, delikatna,
podrażniona, sucha, swędząca, wrażliwa

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta

Opis produktu
 

LIPIKAR Balsam AP+M wspiera równowagę mikrobiomu skóry.

To balsam regenerujący o potrójnym działaniu. Natychmiast koi skórę, zmniejsza uczucie swędzenia, dzięki czemu ogranicza
potrzebę drapania. Pomaga łagodzić zaostrzone stany suchości skóry, aż do ich ustąpienia. Przywraca funkcję bariery ochronnej skóry,
zapewniając długotrwałe uczucie komfortu. Do stosowania w przypadkach skrajnej suchości skóry niemowląt, dzieci i dorosłych.
Wskazany w przypadkach wrażliwej, bardzo suchej i podrażnionej skóry z tendencją do swędzenia, które prowadzi do zadrapań i
uszkodzeń naskórka. Produkt odpowiedni dla skóry atopowej, skłonnej do alergii.

WŁAŚCIWOŚCI

LIPIKAR Balsam AP+M koi bardzo suchą skórę i natychmiastowo po aplikacji zmniejsza swędzenie. Przywraca naturalną barierę
ochronną skóry i chroni ją, redukując nawroty suchości. Formuła stoworzona w trosce o maksymalną skuteczność i bezpieczeństwo -
może być stosowana przez całą rodzinę w celu poprawy jakości życia.

WSKAZANIA

Skóra sucha i bardzo sucha, z tendencją do atopii.
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Niemowlęta - Dzieci - Dorośli

SKUTECZNOŚĆ

100% przebadanych było zadowolonych z nowego balsamu AP+M, wskazując, że produkt załagodził u nich skrajną suchość i
uczucie napięcia skóry (1)
96% przebadanych było zdania, że ten produkt jest lepszy, niż inne przez nich stosowane (1)
Wyraźne złagodzenie objawów atopii: zmniejszenie rumienia o 46% i suchości o 38% (2)
100% przebadanych nie zgłaszało żadnych dolegliwości związanych z bolesnym świądem (1)

(1) Badanie kliniczne przeprowadzone na 54 kobietach w wieku 18-60 lat z atopowym zapaleniem skóry; produkt stosowany codziennie na ciało i
twarz przez 28 dni.
(2) Badanie kliniczne z udziałem 49 pacjentów cierpiących na atopię w wieku od 3 do 39 lat, stosowanie przez 3 miesiące.

TOLERANCJA

BADANIE KLINICZNE POD KONTROLĄ DERMATOLOGICZNĄ

54 dorosłych pacjentów. 100% z bardzo suchą skórą.
Aplikacja: raz dziennie na skórę ciała przez 4 tygodnie.
Rezultaty: Doskonała tolerancja

BADANIE KLINICZNE POD KONTROLĄ DERMATOLOGICZNĄ

33 dzieci w wieku 3-36 miesięcy i 33 dzieci w wieku 3-12 lat.
Skóra bardzo sucha z tendencją do atopii.
Aplikacja: raz dziennie na skórę ciała przez 28 dni.
Rezultaty: Doskonała tolerancja

BADANIE POD KĄTEM WYWOŁANIA ALERGII

100 zdrowych osób.
Aplikacja: test płatkowy. 48H.
Rezultaty: Brak podrażnień

APLIKACJA

Szybko wchłaniająca się konsystencja zapewnia łatwość codziennego stosowania. Nie pozostawia tłustego filmu na skórze, nie
klei się.
Stosować rano lub wieczorem na twarz i ciało.
By przedłużyć i wmocnić pozytywny efekt pielęgnacji z użyciem LIPIKAR Balsam AP+M, stosuj delikatnie myjące produkty
uzupełniające poziom lipidów takie jak LIPIKAR Syndet AP+ lub olejek myjący LIPIKAR Cleansing Oil AP+, a w ciągu dnia sztyft
LIPIKAR Stick AP+ na szczególnie przesuszone, swędzące miejsca.
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