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La Roche-Posay Pure Vitamin C krem pod oczy wypełniający
zmarszczki 15ml
 

Cena: 104,99 PLN

Opis słownikowy

Działanie przeciwstarzeniowe, przeciwzmarszczkowe,
regenerujące, ujędrniające

Miejsce
stosowania

oczy, powieki

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Problem zmarszczki

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry każda, mieszana, normalna, sucha, wrażliwa,
zwiotczała

Opis produktu
 

Pure Vitamin C Pod oczy intensywnie nawilżająca i ujędrniająca pielęgnacja przeciwzmarszczkowa. Widoczne oznaki starzenia się skóry
zostają zmniejszone. Kontur oczu jest bardziej wyraźny. Spojrzenie jest rozświetlone.

SPOSÓB UŻYCIA

Nakładać rano i/lub wieczorem na skórę wokół oczu. Do użytku zewnętrznego. Delikatnie wklepać krem w kierunku od wewnętrznego do
zewnętrznego kącika oka. Formuła Pure Vitamin C, zawierająca witaminę C, może brunatnieć w kontakcie z powietrzem. Ten proces nie
ma wpływu na skuteczność ani na tolerancję produktu. Po każdym użyciu należy oczyścić tubkę i starannie ją zakręcić. Unikać kontaktu
kremu z odzieżą zaraz po aplikacji.

KONSYSTENCJA

Kremowa, nietłusta, szybko wchłaniająca się konsystencja. Zawiera wodę termalną La Roche-Posay.

REZULTATY
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Wyjątkowa formuła dla skóry wrażliwej z optymalnym stężeniem czystej (Witaminy C), która jest uznana za skuteczny składnik w walce
z oznakami starzenia się skóry. Jej ujędrniające działanie jest wzmocnione przez dwa składniki aktywne: (Mannoza), cukier o
właściwościach odbudowujących. (Fragmentaryzowany Kwas Hialuronowy), by pomóc natychmiast wygładzić i nawilżyć skórę.
Formuła zawiera również (Madekasozyd) o działaniu regenerującym, (Neurosensynę) o właściwościach łagodzących oraz (Wodę
termalną z La Roche-Posay) o właściwościach kojących, łagodzących i pomagających zmniejszyć nadreaktywność skóry. W rezultacie
widoczne oznaki starzenia się skóry zostają zmniejszone. Kontur oczu jest bardziej wyraźny. Spojrzenie jest rozświetlone.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE

Tolerancja testowana pod kontrolą okulistyczną. Formuła odpowiednia dla wrażliwej skóry okolic oczu oraz osób noszących szkła
kontaktowe. Stworzony do użytku zewnętrznego. Bez substancji zapachowych. Testowany na obecność niklu.*
*Stworzony dla osób wrażliwych na nikiel.
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