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La Roche-Posay woda micelarna do skóry wrażliwej 400ml
 

Cena: 57,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, oczyszczające, odświeżające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać woda micelarna

Przeznaczenie demakijaż, oczyszczanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry wrażliwa

Opis produktu
 

Płyn Micelarny Ultra ze specjalną formułą, zachowującą fizjologiczne pH dobrze sprawdza się podczas demakijażu i oczyszczania
twarzy. Może stanowić wstęp do codziennej pielęgnacji, jak również wyłączny środek oczyszczający. Usuwa ze skóry wszelkie
zanieczyszczenia oraz makijaż bez uczucia ściągnięcia. Jego unikalna formuła pozwala na zniwelowanie podrażnień wrażliwej cery. Płyn
Micelarny Ultra można stosować zarówno wieczorem, jak i rano.

WŁAŚCIWOŚCI

Delikatne oczyszczanie i demakijaż skóry. Optymalna formuła, by zachować fizjologiczne pH. Idealny do codziennego oczyszczania
skóry wrażliwej.

Płyn Micelarny Ultra do demakijażu La Roche-Posay to skuteczne oczyszczanie skóry wrażliwej każdego dnia. Usuwa zanieczyszczenia i
makijaż. Pozostawia skórę czystą i odświeżoną. Nie podrażnia, zapewniając fizjologiczne pH.

Wysoka skuteczność to zasługa starannie dobranych składników:

formuła zawiera wyselekcjonowane środki powierzchniowo czynne , aby dokładnie oczyścić skórę zachowując przy tym
optymalną tolerancję,
woda termalna La Roche-Posay - by złagodzić podrażnienia i koić.

Płyn Micelarny Ultra to preparat do demakijażu oczu, twarzy, ust. Nie zatyka porów. Nie zawiera mydła, parabenów, alkoholu i
sztucznych barwników.
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SKUTECZNOŚĆ

Skóra jest odświeżona i czysta. Nabiera blasku i staje się promienna. Odzyskuje zdrowy wygląd.

APLIKACJA

Płyn Micelarny Ultra przeznaczony jest do codziennego stosowania.
Niewielką ilość preparatu należy nałożyć na bawełniany wacik, a następnie delikatnie przecierać skórę. W okolicach oczu należy
zachować ostrożność. W razie konieczności czynność należy powtórzyć.
Stosować rano i/lub wieczorem w ramach codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej
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