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La Roche-Posay Rosaliac UV Legere krem wzmacniający
redukujący zaczerwienienie lekka konsystencja SPF15 40ml
 

Cena: 61,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, ujędrniające, wyrównujące
koloryt, wzmacniające

Filtr słoneczny SPF15

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry mieszana, naczynkowa, normalna,
podrażniona

Opis produktu
 

Wzmacniający krem nawilżający do skóry naczynkowej od La Roche-Posay sprawia, że jej koloryt się wyrównuje, a widoczne
podrażnienia zostają złagodzone. Rosaliac UV Legere zapewnia głębokie nawilżenie, które zwiększa zarówno elastyczność, jak i jędrność
skóry. Dodatkowa ochrona UV zabezpiecza przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Krem przeznaczony jest do pielęgnacji
cery mieszanej ze skłonnością do teleangiektazji, czyli poszerzonych naczyń krwionośnych, tzw. pajączków naczyniowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Profesjonalna pielęgnacja skóry normalnej i mieszanej ze skłonnością do teleangiektazji. Potrójna formuła, by zwalczyć zaczerwienienia i
wzmocnić. Głębokie nawilżenie, by zwiększyć elastyczność i jędrność. Ochrona UV, by zabezpieczyć skórę przed słońcem.

La Roche-Posay Rosaliac UV Legere to wysoce skuteczny krem na zaczerwienienia twarzy. Walczy z nieestetycznymi "pajączkami",
wyrównując koloryt skóry.

Poznaj potrójną moc działania, by uporać się z problemem teleangiektazji:

witamina CG działa wzmacniająco na naczynia krwionośne, zapobiegając ich pękaniu,
witamina B3 wzmacnia barierę lipidową, chroniąc przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych,
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Mexoryl XL zabezpiecza skórę przed promieniami UV, zmniejszając pogłębienie zaczerwienienia.

Skład został wzbogacony wodą termalną La-Roche Posay, by wesprzeć wzmocnienie i spotęgować działanie łagodzące.
Preparat likwidujący zaczerwienienia twarzy to formuła bez parabenów - bezpieczna dla skóry wrażliwej.

SKUTECZNOŚĆ

Zaczerwienienia znikają, a podrażnienia zostają złagodzone. Skóra naczynkowa odzyskuje równomierny koloryt i nabiera elastyczności.
Staje się bardziej promienna.

APLIKACJA

La Roche-Posay Rosaliac UV Legere daje efekty już od pierwszej aplikacji. Krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji, wspiera skórę
normalną i mieszaną ze skłonnością do zaczerwienienia i "pajączków".

Niewielką ilość preparaty należy nałożyć na skórę i wsmarować. Poczekać do wchłonięcia. Stosować rano i/lub wieczorem.
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