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AVENE Woda Termalna AVENE aer 50ml
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka AVENE

Opakowanie 50 ml

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
AVENE Woda termalna - 50 ml

O PRODUKCIE
Wskazania
Woda termalna Avene to produkt w 100% naturalny. Może być stosowana przez wszystkich bez ograniczeń wieku, zaczynając od
niemowląt kończąc na dorosłych. Woda termalna Avene to podstawowa pielęgnacja skóry wrażliwej, nadwrażliwej, alergicznej lub
podrażnionej. Skóra stale podrażniona np. w przebiegu chorób: atopowego zapalenia skóry, trądzika różowatego, również nadmiernie
wysuszona, łuszcząca się, wrażliwa na promieniowanie UV (słoneczne i inne). Skóra okresowo podrażniona: w skutek oparzeń
słonecznych, po zabiegach chirurgicznych, w czasie kuracji dermatologicznych, skóra z zaczerwienieniami, podrażnione spojówki. Woda
termalna Avene jest także idealnym dermokosmetykiem dla odświeżenia skóry w ciągu dnia.

Właściwości
Woda termalna Avène jest bakteriologicznie czysta. Jest jedyną wodą termalną wyselekcjonowaną bezpośrednio u źródła, w bloku
sterylnym, w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym, gdzie stosuje się najnowocześniejsze technologie stosowane również przy
produkcji leków. Doskonale pielęgnuje skórę wrażliwą i delikatną. Posiada właściwości kojące i łagodzące podrażnienia. Woda termalna
Avène to skuteczna substancja czynna, którą stosuje się z powodzeniem w Uzdrowisku Dermatologicznym w Avène w leczeniu chorób
skóry.

Skład
Woda termalna Avène, Azot (gaz wypychający). Bez konserwantów. Woda jest w sterylnym aerozolu, pod ciśnieniem, z azotem (gaz
niepalny, bezpieczny dla powłoki ozonowej).

Stosowanie
Delikatną mgiełkę wody termalnej Avène należy rozpylić na skórze. Pozostawić na 1-3 minuty, następnie delikatnie osuszyć chusteczką.

Opakowanie:
50 ml
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