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La Roche-Posay Pure Vitamin C10 serum 30ml +
miniprodukty (ZESTAW)
 

Cena: 169,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, nawilżające, przeciwzmarszczkowe,
wygładzające, wyrównujące koloryt

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać serum

Problem zmarszczki

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna, wrażliwa, zwiotczała

Opis produktu
 

Zestaw zawiera:

La Roche-Posay Pure Vitamin C10 serum 30ml
La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 kojący balsam regenerujący 15ml
La Roche-Posay Lipikar żel myjący 100ml

La Roche-Posay Pure Vitamin C10 serum 30ml

Skoncentrowane serum przeciwzmarszczkowe z czystą witaminą C widocznie wygładzające, przywracające skórze blask i jednolity
koloryt.

SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować codziennie rano lub wieczorem na twarz unikając okolic oczu. Podczas używania serum należy stosować ochronę
przeciwsłoneczną minimum SPF 15.
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KONSYSTENCJA:

Lekka, szybko wchłaniająca się konsystencja, odpowiednia pod makijaż. Jedwabiste, nietłuste wykończenie.

REZULTATY:

Unikalna formuła skoncentrowanego serum przeciwzmarszczkowego, widocznie przywracająca skórze blask i jednolity koloryt,
wygładza. Wzbogacona o: czystą witaminę C w wysokim stężeniu - znany antyoksydant, kwas salicylowy, dwa rodzaje kwasu
hialuronowego, neurosensynę i adenozynę, aby natychmiast sprawić, że skóra, także wrażliwa, jest miękka, nawilżona i ukojona.

Natychmiastowo skóra jest bardziej nawilżona, promienna i miękka. Z czasem zmarszczki i drobne linie są widocznie zmniejszone.
Skóra jest zauważalnie gładsza, a jej koloryt wydaje się jednolity. Skóra odzyskuje pełny blask.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE:

Pure Vitamin C10 serum to unikalna kombinacja efektywności i bezpieczeństwa składników aktywnych:

1. Skuteczność przeciwstarzeniowa dzięki składnikom takim jak:

czysta witamina C, kwas salicylowy, kwas hialuronowy

2. Optymalna tolerancja z kojącymi składnikami aktywnymi:

neurosensyna, woda termalna z La Roche-Posay, fizjologiczne Ph.

Odpowiednie również dla skóry wrażliwej.

POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ

Mniej zmarszczek i drobnych linii. Mniej widoczne nierówności skóry

75*% nierówności skóry są mniej widoczne
71*% drobne linie są wygładzone

Skóra odzyskuje blask i jednolity kolor

91*% skóra wygląda na wygładzoną
87*% struktura skóry jest jednolita
78*% skóra jest ukojona
89*% skóra odzyskuje blask

*Samoocena, N=53, wszystkie typy skóry, 8 tygodni.

SKUTECZNE SKŁADNIKI

CZYSTA WITAMINA C

Czysta witamina C w wysokim stężeniu – znany antyoksydant – stymuluje produkcję kolagenu przez co spłyca zmarszczki i
drobne linie, przywraca skórze blask.

KWAS SALICYLOWY

O działaniu złuszczającym i wygładzającym.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
NIACYNAMID

O właściwościach nawilżających i wygładzających drobne zmarszczki.

Zużyj w ciągu 3 miesięcy od pierwszej aplikacji.

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 kojący balsam regenerujący 15ml

Cicaplast Baume B5 od La Roche-Posay to kojący balsam regenerujący, który skutecznie łagodzi podrażnienia, suchość i inne oznaki
wrażliwej skóry u dzieci, jak i u dorosłych. Zaawansowana formuła przynosi natychmiastowe ukojenie dla popękanej i szorstkiej skóry.
Krem regenerujący naskórek Cicaplast B5 otula skórę nawilżającym opatrunkiem, dzięki czemu niedogodności związane z wrażliwością
ustępują, czyniąc skórę gładką i miękką.

WŁAŚCIWOŚCI

Profesjonalna pielęgnacja skóry wrażliwej. Zaawansowana formuła, by wyeliminować podrażnienia naskórka i pieczenie skóry.
Natychmiastowe ukojenie. Głęboka regeneracja.
La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 to skuteczny balsam regenerujący, który przynosi ukojenie podrażnionej skórze.
Potężna moc działania, by zwalczyć skutki podrażnienia naskórka:

spękania,
szorstkość,
otarcia,
suchość.

Zaawansowana formuła to unikalna kombinacja składników, dzięki której łagodny balsam do ciała działa już od pierwszego
zastosowania. Połączenie nawilżającego masła Karite i gliceryny, kojącego panthenolu, regenerującego madekasozydu oraz kompleksu
mineralnego sprawia, że kojący balsam regenerujący przynosi natychmiastową ulgę.
Produkt nie zawiera parabenów i lanoliny. Może być stosowany przez dorosłych, dzieci i niemowlęta.

SKUTECZNOŚĆ

Skóra staje się bardziej nawilżona i ukojona. Znika suchość, uczucie ściągnięcia i pieczenia. Z dnia na dzień odzyskuje miękkość i
gładkość.

APLIKACJA

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 to balsam regenerujący dla niemowląt dzieci i dorosłych przeznaczony do codziennego
stosowania.
Niewielką ilość produktu należy nałożyć na skórę dotkniętą podrażnieniami i delikatnie wmasować. Poczekać do wchłonięcia.
Balsam należy stosować w ramach codziennej pielęgnacji oraz zawsze wtedy, gdy pojawia się dyskomfort spowodowany suchą,
szorstką i podrażnioną skórą.

La Roche-Posay Lipikar żel myjący 100ml

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
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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.
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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