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La Roche-Posay Lipikar Huile oliwka myjąca 750ml
 

Cena: 69,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie natłuszczające, oczyszczające, odżywiające

Miejsce
stosowania

ciało

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać oliwka

Przeznaczenie kąpiel, mycie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry sucha, szorstka

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta

Opis produktu
 

Lipikar Oliwka myjąca od La Roche-Posay dedykowana jest do codziennej pielęgnacji skóry suchej. Jej unikalna formuła bez parabenów i
sztucznych barwników gwarantuję troskę o wrażliwą skórę dorosłych oraz dzieci. Produkt może stanowić alternatywę żelu pod prysznic
dla całej rodziny. Dokładnie myje i równocześnie odpowiednio natłuszcza ciało. Pozostawia skórę gładką i nawilżoną już od pierwszego
użycia.

WŁAŚCIWOŚCI

Zaawansowana formuła o podwójnej mocy działania. Uzupełnia poziom lipidów, by przeciwdziałać suchości skóry. Głęboko oczyszcza,
pozostawiając uczucie komfortu. Idealna dla skóry niemowląt, dzieci i dorosłych.

Oliwka myjąca Lipikar La Roche-Posay to preparat do codziennej pielęgnacji, by zapewnić skórze maksymalne uczucie komfortu.
Podwójna moc działania:

myje - zapewnia głębokie oczyszczenie, usuwając zanieczyszczenia bez blokowania porów,
natłuszcza - przywraca ochronną barierę lipidową, by zapobiec wysuszeniu i szorstkości.

Wysoką skuteczność zawdzięcza precyzyjnie dobranym składnikom myjącym i pielęgnującym. Wzbogacona o niacynę oraz masło Shea,
by zapewnić optymalny poziom nawilżenia i wzbogacić o naturalne lipidy.
Zaawansowana formuła bez alkoholu, parabenów, mydła i barwników. Dlatego oliwka Lipikar do mycia może być stosowana przez
dorosłych, dzieci i niemowlęta.
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SKUTECZNOŚĆ

Skóra staje się lepiej nawilżona, natłuszczona i odżywiona. Nabiera wyraźnej miękkości i gładkości. Jest przyjemna w dotyku. Z dnia na
dzień odzyskuje zdrowy wygląd.

APLIKACJA

Oczyszczający preparat z gamy Lipikar to oliwka myjąca dla dzieci, niemowląt i dorosłych stosowana jako element codziennej higieny.
Niewielką ilość preparatu nałożyć na skórę, a następnie równomiernie rozprowadzić. Delikatnie wmasować i spłukać.

Oliwka może być stosowana jako preparat:

pod prysznic - środek nałożyć na wilgotne dłonie i rozprowadzić po ciele,
do kąpieli - 2-3 korki oliwki wlać do wanny z wodą.

Po zastosowaniu delikatnie wytrzeć i osuszyć skórę.
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