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La Roche-Posay Lipikar Lait emulsja uzupełniająca poziom
lipidów 400ml
 

Cena: 61,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, nawilżające, ochronne,
odbudowujące, odżywiające

Miejsce
stosowania

ciało

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać emulsja

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry bardzo sucha, delikatna, sucha, wrażliwa

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta

Opis produktu
 

Poleca się ją szczególnie osobom o skórze suchej i wrażliwej, które mają poczucie ściągnięcia oraz braku komfortu. Już po pierwszym
użyciu poziom nawilżenia widocznie rośnie, natomiast regularne stosowanie produktu zapewni skórze odbudowę, odżywienie i ochronę
przed przesuszeniem. Emulsja dedykowana jest osobom w każdym wieku- w tym niemowlętom, co potwierdzają testy przeprowadzone
przez pediatrów. Testy dermatologiczne zapewniają natomiast, że produktu mogą używać osoby o skórze wrażliwej, ponieważ nie
zawiera on parabenów i ma hipoalergiczną formułę. W jego skład wchodzi masło karite (masło shea), które uzupełnia poziom lipidów,
woda termalna z La Roche-Posay, dzięki której skóra jest chroniona i ukojona oraz niacynamid, który daje długotrwały komfort nawet
najbardziej wrażliwej i suchej skórze. Formuła produktu oparta jest o cold cream, co sprawia, że ma właściwości regenerujące.

WŁAŚCIWOŚCI

Lipikar Lait od La Roche-Posay przeznaczony jest również dla osób o skórze wrażliwej i bardzo suchej. W jego składzie nie ma
parabenów, a hipoalergiczna formuła nie wywołuje podrażnień. Produkt dedykowany jest również niemowlętom oraz dzieciom, których
skóra jest szczególnie delikatna. Regenerująca formuła oparta o cold cream zawiera składniki, dzięki którym skóra jest długotrwale
nawilżona i zabezpieczona przed przesuszeniem, a poziom lipidów zostaje uzupełniony.

Starannie opracowana formuła emulsji Lipikar Lait sprawia, że nawet osoby ze skórą szczególnie wrażliwą i suchą odczuwają
nawilżenie, które utrzymuje się do 48 godzin. Kosmetyk uzupełnia poziom lipidów, zapewnia skórze komfort oraz wpływa na poprawę
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elastyczności i miękkości skóry. Już po pierwszym użyciu odczuwa się nawilżenie, natomiast regularne stosowanie kosmetyku sprawi,
że kondycja skóry zostanie wyraźnie poprawiona.

SKUTECZNOŚĆ

Uznanie wśród rodziców (1):

95% rodziców stwierdziło, że skóra dziecka jest odżywiona w dotyku,
83% rodziców stwierdziło, że skóra dziecka wydaje się odbudowana,
98% rodziców stwierdziło, że skóra dziecka jest zabezpieczona przed przesuszeniem.

(1) Test konsumencki przeprowadzony na grupie 33 niemowląt (3-36 miesięcy) i 33 dzieci (3-12 lat), ze skórą wrażliwą i suchą/bardzo suchą.
Produkt stosowano 2× dziennie przez 4 tygodnie. Ocena rodziców.

APLIKACJA

Produkt należy stosować raz dziennie (lub w zależności od potrzeb), na skórę oczyszczoną wcześniej delikatnym preparatem bez mydła,
np. Lipikar Huile Lavant Olejkiem Myjącym. Produkt nie klei się i nie pozostawia tłustej warstwy. Formuła hipoalergiczna – bez zapachu,
bez parabenów- stworzona tak, aby produkt mógł być stosowany przez całą rodzinę.

Emulsja Lipikar Lait ma wyjątkowo odżywczą konsystencję, która jednocześnie nie pozostawia na skórze lepkiej i tłustej warstwy.
Produkt momentalnie się wchłania, co sprawia, że już po pierwszym użyciu skóra zyskuje miękkość, wyraźnie odczuwa się nawilżenie i
poprawę komfortu skóry. Emulsja zachowuje właściwości kosmetyczne.
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