
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

La Roche-Posay woda termalna 300ml
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, nawilżające, ochronne,
redukujące zaczerwienienia, wzmacniające,
zmiękczające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać woda termalna

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry alergiczna, atopowa, podrażniona, wrażliwa,
zaczerwieniona

Opis produktu
 

Woda termalna z La Roche-Posay posiada właściwości łagodzące podrażnienia i zaczerwienienia na skórze. Koi i wzmacnia skórę,
zabezpieczając ją przed działaniem czynników zewnętrznych. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym chroni skórę przed
zagrożeniami środowiskowymi, a także wolnymi rodnikami przeciwdziałając tym samym procesowi starzenia się skóry.
Dzięki unikalnej kombinacji soli mineralnych i oligoelementów, takich jak Selen, woda termalna z La Roche-Posay posiada potwierdzone
naukowo, naturalne działanie łagodzące, ochronne i przeciwutleniające. Zmiękczające i kojące właściwości wody termalnej pozwalają na
poprawę kondycji bardzo wrażliwej i podrażnionej skóry u dzieci i dorosłych, a także skóry po zabiegach dermatologicznych i dotkniętej
różnorodnymi problemami skórnymi.

Woda termalna z La Roche-Posay skutecznie koi skórę i redukuje powstałe na jej powierzchni podrażnienia i zaczerwienienia.
Wspomaga codzienną pielęgnację skóry wrażliwej, atopowej, alergicznej i podrażnionej przez czynniki zewnętrzne. Łagodzi i zmniejsza
podrażnienia powstałe również w wyniku przeprowadzonych terapii dermatologicznych.

Woda termalna wykazuje działanie łagodzące, zmiękczające, antyoksydacyjne i ochronne. Minimalizuje powstałe na skórze podrażnienia
i zapobiega ich ponownemu pojawieniu się poprzez wzmacnianie naturalnej bariery ochronnej skóry. Dzięki skutecznym właściwościom
przeciwutleniającym hamuje proces powstawania wolnych rodników i przeciwdziała starzenia się skóry. Woda termalna pozwala na
dogłębne nawilżenie naskórka, redukując nieprzyjemne uczucie suchości, ściągnięcia i swędzenia skóry. Pozostawia skórę gładką,
miękką, elastyczną i dobrze zabezpieczoną przed działaniem czynników zewnętrznych.

Dzięki wysokiej jakości i rygorystycznie przeprowadzonym badaniom naukowym woda termalna z La Roche-Posay posiada klinicznie
udowodnione właściwości łagodzące i przeciwdziałające podrażnieniom. Produkt stanowi podstawową pielęgnację skóry szczególnie
wrażliwej, narażonej na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych oraz podrażnionej w wyniku przebytych zabiegów
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dermatologicznych. Woda termalna jest dobrze tolerowana przez skórę dorosłych i dzieci, a także skórę dotkniętą różnymi problemami
skórnymi.

WŁAŚCIWOŚCI

Woda termalna z La Roche-Posay przeznaczona do podstawowej pielęgnacji skóry szczególnie wrażliwej - skłonnej do podrażnień i
zaczerwienień. Odpowiednia dla skóry podrażnionej w wyniku działania słońca, po przebytych zabiegach dermatologicznych oraz przy
problemach skórnych, którym towarzyszy stan zapalny. Preparat może być stosowany zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci.

Woda termalna bogata w unikalną kombinację minerałów i śladowych pierwiastków trwale wzmacnia i chroni skórę:

przy podrażnieniach i zaczerwienieniu,
po zabiegach dermatologicznych i estetycznych,
przy pieczeniu, swędzeniu i ściągnięciu skóry,
w przypadku pieluszkowego zaczerwienienia skóry,
po ekspozycji i kąpielach słonecznych,
przy podrażnieniach i oparzeniach słonecznych,
po goleniu i depilacji,
przy atopowym zapaleniu skóry,
przy alergii skórnej,
przy trądziku różowatym,
przy łuszczycy,
przy egzemie,
po demakijażu.

Woda termalna stanowi też skuteczną metodę orzeźwienia w trakcie rutynowej pielęgnacji. Sprawdza się jako preparat odświeżający
skórę po aktywności fizycznej lub w trakcie podróży. Dzięki swoim skutecznym właściwościom antyoksydacyjnym i hamującym
powstawanie wolnych rodników, woda termalna może być stosowana w celu przeciwdziałania procesowi starzenia się skóry.
Stosowanie wody termalnej z La Roche-Posay wpływa bardzo korzystnie na ogólną kondycję skóry - preparat zmiękcza i wygładza
skórę, wzmacnia jej barierę ochronną i skutecznie zabezpiecza ją przed działaniem czynników zewnętrznych.

Kojąca woda termalna z La Roche-Posay to krystalicznie czysta i aksamitna woda traktowana jako neutralny środek leczniczy.
Wspomaga leczenie oraz codzienną pielęgnację skóry wrażliwej, atopowej, alergicznej i podrażnionej czynnikami zewnętrznymi. Produkt
stanowi też skuteczną metodę orzeźwienia w trakcie rutynowej pielęgnacji.

Woda termalna z La Roche-Posay posiada skuteczne właściwości łagodzące podrażnienia i zaczerwienienia na skórze. Koi i wzmacnia
skórę, zabezpieczając ją przed działaniem czynników zewnętrznych. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym chroni skórę przed
zagrożeniami środowiskowymi, a także wolnymi rodnikami przeciwdziałając tym samym procesowi starzenia się skóry.

Woda termalna z La Roche-Posay wykazuje właściwości nawilżające naskórek, dzięki czemu jest w stanie redukować nieprzyjemne
uczucie suchości, ściągnięcia, swędzenia i pieczenia skóry. Produkt zmiękcza i wygładza skórę, przez co staje się ona delikatniejsza i
przyjemniejsza w dotyku.

Dzięki unikalnej kombinacji soli mineralnych i oligoelementów, takich jak Selen, woda termalna z La Roche-Posay posiada potwierdzone
naukowo, naturalne działanie łagodzące, ochronne i przeciwutleniające. Zmiękczające i kojące właściwości wody termalnej pozwalają na
skuteczną poprawę kondycji bardzo wrażliwej i podrażnionej skóry u dzieci i dorosłych, a także skóry po zabiegach dermatologicznych i
dotkniętej różnorodnymi problemami skórnymi.

SKUTECZNOŚĆ

Woda termalna z La Roche-Posay posiada klinicznie udowodnione właściwości kojące, łagodzące oraz przeciwdziałające podrażnieniom
i wolnym rodnikom. Skuteczność działania wody termalnej gwarantuje pierwsze europejskie centrum terapii termalnej zajmujące się
wyłącznie problemami dermatologicznymi.

Laboratorium dermatologiczne stale współpracuje z ponad 25000 dermatologów na całym świecie. Dzięki temu jest w stanie łączyć
unikalne właściwości wody termalnej z doświadczeniem i wiedzą specjalistów na temat skóry wrażliwej. Przy współpracy z niezależnymi
zespołami medycznymi przeprowadzane są rygorystyczne badania kliniczne, które mają na celu zaobserwowanie rzeczywistej
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skuteczności wody termalnej oraz jej tolerancji u osób ze skórą wrażliwą, podrażnioną, alergiczną i atopową.

Nadzwyczajne właściwości wody termalnej z La Roche-Posay były przedmiotem 9 analiz naukowych przeprowadzonych w
Laboratorium Dermatologicznym La Roche-Posay. Dzięki temu zostały odkryte wszelkie jej oblicza, które pozwoliły uznać jej skuteczne
działanie.

Skuteczność wody termalnej z La Roche-Posay potwierdzają dermatolodzy na całym świecie, polecając ją milionom kobiet, mężczyzn i
dzieci, zmagających się ze skłonnością do podrażnień i zaczerwienień na skórze. Woda termalna skutecznie poprawia kondycję skóry
bardzo wrażliwej i podrażnionej, przynosząc jej wyczekiwany efekt ukojenia. Woda termalna zmniejsza uczucie pieczenia i swędzenia
naskórka, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, koi skórę po zabiegach kosmetycznych, a także stanowi doskonałe zwieńczenie
codziennej pielęgnacji skóry.

APLIKACJA

Wodę termalną z La Roche-Posay można stosować o dowolnej porze dnia w celu odświeżenia lub ukojenia skóry.
Preparat można również aplikować na wykonany wcześniej makijaż, by przedłużyć jego trwałość.
Twarz najlepiej spryskiwać wodą okrężnymi ruchami, by móc rozprowadzić preparat równomiernie na całej jej powierzchni.
Przy pomocy wody termalnej w sprayu można wykonać łagodząco-kojący kompres na twarz, spryskując chusteczkę lub wacik
obficie wodą, a następnie przykładając je do wybranego fragmentu twarzy (np. pod oczy) przez ok. 10 min.
Woda termalna z La Roche-Posay może zastąpić zwykłą wodę z kranu lub tonik do twarzy podczas codziennych zabiegów
pielęgnacyjnych.
Dla uzyskania działania chłodzącego, wodę termalną należy przechowywać w lodówce.
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