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La Roche-Posay Redermic R intensywna
przeciwzmarszczkowa kuracja pielęgnacyjna 30ml
 

Cena: 119,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie przeciwstarzeniowe, przeciwzmarszczkowe,
wyrównujące koloryt

Miejsce
stosowania

dekolt, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Problem zmarszczki

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry mieszana, normalna, sucha, wrażliwa

Opis produktu
 

Innowacyjna kuracja do walki z oznakami starzenia od La Roche-Posay zwalcza objawy takie, jak nierównomierny koloryt skóry,
głębokie, wyraźnie widoczne zmarszczki oraz zmiany pigmentacyjne spowodowane działaniem promieni słonecznych. Zaawansowana
formuła kremu Redermic R opóźnia procesy starzenia się skóry, dzięki czemu zachowuje młody wygląd przez długi czas. Idealnie nadaje
się do nawet najbardziej wrażliwej skóry.

WŁAŚCIWOŚCI

Przeciwzmarszczkowa kuracja pielęgnacyjna z Redermic R pomoże pozbyć się zmarszczek. Redukuje głębokie bruzdy oraz zmniejsza
widoczność zmian pigmentacyjnych. Wyjątkowe połączenie czystego retinolu z kompleksem wzmacniającym jego działanie (Retinol
linoleate + Adenozyna), aby wzmocnić skuteczność formuły przy jednoczesnym zachowaniu tolerancji skóry, także bardzo
wrażliwej.Tolerancja testowana pod kontrolą dermatologiczną.

Redermic R to starannie opracowana formuła, która opóźnia przedwczesne starzenie się skóry, zmniejsza widoczność zmarszczek oraz
zmian pigmentacyjnych spowodowanych wiekiem i słońcem. Retinol w kremie działa przeciwzmarszczkowo oraz usuwa przebarwienia
skóry.

SKUTECZNOŚĆ
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Krem Redermic R:

redukuje widoczne i głębokie zmarszczki,
zatrzymuje procesy starzenia spowodowane nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV,
zmniejsza widoczność zmian pigmentacyjnych i wyrównuje koloryt skóry.

APLIKACJA

Niewielką ilość dermokosmetyku należy nałożyć rano i/lub wieczorem na twarz, szyję i dekolt. Samodzielnie lub w połączeniu z kremem
nawilżającym (zalecane dla skóry suchej). Nie zaleca się stosować z innymi kosmetykami na bazie retinolu.

Zawartość retinolu może zwiększyć wrażliwość skóry na działanie słońca, a szczególnie możliwość oparzeń słonecznych. Dlatego
podczas stosowania Redermic R należy stosować ochronę przeciwsłoneczną.
Unikać kontaktu z oczami. Produkt bez parabenów. Hipoalergiczny. Tolerancja testowana pod kontrolą dermatologiczną. Hipoalergiczny.
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