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La Roche-Posay Toleriane Teint podkład matujący w musie
nr 03 30ml
 

Cena: 89,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie matujące, wygładzające, wyrównujące
koloryt

Filtr słoneczny SPF20

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać podkład

Przeznaczenie makijaż

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry mieszana, normalna, tłusta, przetłuszczająca
się, wrażliwa

Opis produktu
 

Matujący podkład Toleriane Teint od La Roche-Posay idealnie wtapia się w skórę, nie stwarzając efektu maski. Jego zaawansowana
formuła wyrównuje koloryt skóry oraz zapewnia dobre krycie niedoskonałości. Dodatkowo pozostawia idealnie wygładzoną i perfekcyjnie
zmatowioną skórę, zapewniając jednocześnie ochronę przeciwsłoneczną dzięki filtrowi SPF 20. Nadaje się do wszystkich typów cery -
tłustej, mieszanej i normalnej.

WŁAŚCIWOŚCI

Zaawansowana formuła, by przywrócić naturalny wygląd bez efektu maski. Pozostawia skórę wygładzoną i perfekcyjnie zmatowioną.
Idealny do skóry normalnej, mieszanej i tłustej.

La Roche-Posay Toleriane Teint w musie to podkład matujący, który przywraca skórze promienny wygląd. Maskuje niedoskonałości oraz
przeciwdziała nadmiernemu błyszczeniu skóry.

Podwójna moc działania:

optymalna ochrona przeciwsłoneczna (SPF 20),
efekt wygładzonej skóry bez niedoskonałości.
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Podkład w musie dobrze kryjący to lekka formuła, która uławia aplikację i zapewnia równomierne rozprowadzenie. Nie tworzy efektu
maski, pozostawiając skórę naturalną.

Lekki podkład w musie La Roche-Posay Toleriane Teint zawiera składniki absorbujące nadmiar sebum. Dzięki temu skóra zostaje
zmatowiona na wiele godzin.

Produkt nie zawiera parabenów. Nie zatyka porów, zapobiegając powstawaniu zaskórników. Dostępny w 3 odcieniach.

SKUTECZNOŚĆ

Idealnie wtapia się w skórę, nie tworząc efektu maski. Podkład zapewnia dobre krycie niedoskonałości i wyrównuje koloryt.

APLIKACJA

Matujący podkład w musie Toleriane Teint przeznaczony jest do codziennego stosowania jako element makijażu. Zaleca się stosować
go po nałożeniu kremu na dzień.
Niewielką ilość podkładu należy nanieść punktowo na: czoło, kości policzkowe, nos i szyję. Wykonując okrężne ruchy, rozprowadzić
równomiernie kosmetyk - od środka ku brzegom.
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