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La Roche-Posay Toleriane Ultra Dermallegro serum 20ml
 

Cena: 54,95 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, nawilżające,
wzmacniające

Miejsce
stosowania

oczy, powieki, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać serum

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry alergiczna, normalna, sucha, swędząca,
wrażliwa, zaczerwieniona

Właściwości bezalkoholowy, bezzapachowy

Opis produktu
 

Dzienna dawka wzmocnienia i ukojenia dla skóry skłonnej do alergii.

Kiedy skóra jest wrażliwa lub skłonna do alergii, niezbędne jest jej ukojenie i wzmocnienie bariery ochronnej, zapewniając jej optymalną
pielęgnację kojącą, w trosce o minimalizowanie ryzyka niepożądanych reakcji skórnych.

Innowacja: Nawilżające serum, dzięki wzbogaceniu o kojącą Neurosensynę w stężeniu 0,1%, osmolit i glicerynę, przywraca skórze
komfort i wspiera odbudowę jej bariery ochronnej. Optymalna tolerancja dla minimalizowania ryzyka dyskomfortu skóry.

WŁAŚCIWOŚCI

Skóra skłonna do alergii i wrażliwa (zaczerwienienia, uczucie swędzenia i pieczenia). Twarz i okolice oczu.

Natychmiastowe ukojenie, wzmocnienie bariery skórnej oraz nawilżenie. Po 4 tygodniach oznaki wrażliwości skóry, spowodowane jej
suchością (zaczerwienienia, uczucie swędzenia i pieczenia) są widocznie zredukowane i złagodzone.

Optymalna tolerancja: Testowane na skórze wrażliwej i skłonnej do alergii. Bez substancji zapachowych, bez alkoholu etylowego.
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SKUTECZNOŚĆ

Nawilżenie i regeneracja bariery ochronnej skóry¹:
Nawilżenie do 48H.
Bariera ochronna skóry jest wzmocniona już po 1H.

Skuteczność przeciw zanieczyszczeniom²:

-15% mniej zanieczyszczeń (pyłu zawieszonego P.M. 2,5%) na skórze po jej oczyszczeniu.

Redukcja oznak wrażliwości skóry³:

- 69% uczucie szczypania
- 54% suchość skóry
- 52% wrażliwość skóry (wynik całościowy wrażliwości skóry: uczucie pieczenia, swędzenia, podrażnienia, kłucia, ściągnięcia
skóry)
-46% łuszczenie skóry

APLIKACJA

Ochronne serum o lekkiej, świeżej konsystencji. Dla wzmocnienia odświeżającego efektu, trzymaj produkt w chłodnym miejscu 30 minut
przed aplikacją. Stosuj codziennie rano i wieczorem na twarz i szyję.

¹ Test instrumentalny poziomu nawilżenia skóry.
² 22 kobiety w wieku 20-45 lat, fototyp II i III, skóra po nałożeniu produktu vs. skóra bez nałożenia produktu.
³ Ocena kliniczna pod kontrolą dermatologa, 48 osób ze skórą wrażliwą, 4 tygodnie stosowania, aplikacja produktu 2 razy dziennie na twarz i
szyję.
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