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La Roche-Posay Toleriane Dermallegro krem na noc 40ml
 

Cena: 94,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, redukujące zaczerwienienia,
regenerujące, wzmacniające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Przeznaczenie na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry alergiczna, sucha, wrażliwa, zaczerwieniona

Opis produktu
 

TOLERIANE DERMALLERGO NOC to regenerująca pielęgnacja nawilżająca na noc dla skóry skłonnej do alergii i wyjątkowo wrażliwej.
Redukuje zaczerwienienia i minimalizuje uczucie dyskomfortu w nocy, dzięki czemu pozwala na lepszy sen. Regeneruje i wzmacnia
barierę ochronną skóry. Zapewnia 48H intensywnego nawilżenia*.
*Test instrumentalny.

KONSYSTENCJA

Lekka konsystencja żel-kremu z wodą termalną z La Roche-Posay.

REZULTATY

Formuła regenerującej pielęgnacji nawilżającej do codziennego stosowania na noc, łączy w sobie (neurosensynę, sphingobiomę,
niacynamid, witaminy B6 i E, masło shea i skwalan) aby zapewnić natychmiastowe nawilżenie i ukojenie podrażnionej skóry. Redukuje
zaczerwienienia i minimalizuje uczucie dyskomfortu w nocy, dzięki czemu pozwala na lepszy sen. Regeneruje i wzmacnia barierę
ochronną skóry.Dzień po dniu oznaki wrażliwości skóry są redukowane. Skóra jest widocznie zregenerowana i wygląda zdrowiej.

48h nawilżenia*. Testowany na skórze skłonnej do alergii pod kontrolą dermatologiczną i okulistyczną. Ultra hermetyczne opakowanie
pozwala na utrzymanie czystości formuły. Hipoalergiczny. Niekomedogenny. 0% substancji zapachowych. 0% alkoholu etylowego.
*Test instrumentalny
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NAUKOWE ODKRYCIE

Mikrobiom to niewidzialny ekosystem różnych bakterii na twojej skórze, którego równowaga zapewnia jej dobry stan zdrowia. Spełnia
podwójną funkcję: wspiera barierę ochronną skóry i uczy swoje wrodzone mechanizmy obronne aby nie reagowały nadmiernie na
alergeny. W przypadku występowania alergii funkcje te są zaburzone.

Sphingobioma, ekstrakt z bakterii pozyskiwany z wody termalnej z La Roche-Posay, pomaga wspierać funkcje mikrobiomu skóry, w
formule opracowanej tak, aby minimalizować ryzyko niepożądanych reakcji skórnych.

KLUCZOWE SKŁADNIKI

SPHINGOBIOMA

Unikalny ekstrakt z bakterii pozyskiwany z wody termalnej z La Roche-Posay, pomaga wspierać funkcje mikrobiomu skóry.

NEUROSENSYNA

Znana z właściwości kojących i przeciwzapalnych.

NIACYNAMID

O właściwościach kojących i łagodzących.

POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ

Testowany na skórze skłonnej do alergii pod kontrolą dermatologiczną i okulistyczną.
Ultra hermetyczne opakowanie pozwala na utrzymanie czystości formuły. Hipoalergiczny. Niekomedogenny. 0% substancji
zapachowych. 0% alkoholu etylowego.
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