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La Roche-Posay Lipikar żel myjący 750ml
 

Cena: 55,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, nawilżające

Miejsce
stosowania

ciało, włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać żel

Przeznaczenie mycie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry podrażniona, wrażliwa

Typ włosów delikatne

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta

Opis produktu
 

Lipikar Żel myjący od La Roche-Posay przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji wrażliwej skóry twarzy i ciała u dzieci i dorosłych.
Oczyszczający żel myjący do skóry wrażliwej dba o naturalne pH skóry, nie szczypie w oczy, nie zawiera parabenów i jest
bezzapachowy. Skóra twarzy i ciała po zastosowaniu produktu jest dokładnie oczyszczona, świeża, miękka, ukojona i przyjemna w
dotyku, a podrażnienia, uczucie ściągnięcia i pieczenia - zredukowane.

WŁAŚCIWOŚCI

Zaawansowana formuła, by zapewnić oczyszczenie i pielęgnację. Przeznaczony do codziennego stosowania. Nie szczypie w oczy. Dba o
naturalne pH skóry.

Żel myjący Lipikar La Roche-Posay to produkt o uniwersalnym zastosowaniu. Może być wykorzystany jako oczyszczający żel do mycia
twarzy, delikatny szampon dla niemowląt czy produkt odpowiedni do codziennej higieny miejsc intymnych.

Podwójna moc działania:

głębokie oczyszczenie, by usunąć zanieczyszczenia i zapewnić skórze komfort,
ochrona przed wysuszeniem i uczuciem napięcia, by pielęgnować nawet wrażliwą skórę.

Żel do mycia twarzy i całego ciała to formuła bazująca na aktywnych składnikach myjących połączonych ze składnikami pielęgnującymi.
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Lipikar wzbogacony niacynamidem, masłem Karite i gliceryną łagodzi podrażnienia oraz uzupełnia poziom lipidów.

Bezzapachowa formuła pozbawiona parabenów świetnie sprawdzi się w przypadku skóry wrażliwej. Dlatego żel polecany jest do
codziennej pielęgnacji skóry niemowląt, dzieci i dorosłych.

SKUTECZNOŚĆ

Działa od pierwszego zastosowania, precyzyjnie oczyszczając skórę z nagromadzonych zanieczyszczeń. Pozostawia ją czystą i miękką.
Jest wyraźnie odświeżona i przyjemna w dotyku. Znikają podrażnienia i uczucie napięcia.

APLIKACJA

Lipikar Żel Myjący przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji, by zapewnić skórze zdrowy wygląd. Zaleca się aplikować na wilgotną
skórę twarzy i ciała, a następnie spłukać. Produkt można dodać do kąpieli: 2 nakrętki żelu wlać do wanny.
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