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VICHY AQUALIA THERMAL SPA Krem n/dzień 75m
 

Cena: 109,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Producent L'OREAL POLSKA

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Orzeźwiający aqua-żel na dzień. Dla wszystkich kobiet niezależnie od wieku, które doświadczają uczucia braku komfortu, z widocznymi
oznakami zmęczenia. Odpowiedni dla skóry normalnej, mieszanej a nawet wrażliwej.

Działanie

  Woda Termalna z Uzdrowiska Vichy - koi, wzmacnia i regeneruje skórę. Zawiera aż 15 cennych minerałów. Przywraca równowagę
skórze, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, wzmacnia ją i regeneruje. Chroni przed działaniem wolnych rodników.

  Kwas hialuronowy - o działaniu nawilżającym. Naturalny składnik skóry, który wiąże wodę w skórze i utrzymuje prawidłowe nawilżenie
tkanek. Tworzy na powierzchni skóry film, który znacznie ogranicza proces parowania wody i chroni przed niekorzystnym działaniem
czynników zewnętrznych.

  AquabiorylTM - zapewnia działanie nawilżające i zmiękczające. Skóra jest miękka i gładka w dotyku. Zwiększa doznanie intensywnego
nawilżenia.

Testowany alergologicznie. Testowany na skórze wrażliwej pod kontrolą dermatologiczną. Bez parabenu.

Natychmiast przywraca blask skórze, nawet wrażliwej.
Nawilżona skóra odzyskuje świeży, promienny i jednolity wygląd. Jest
miękka w dotyku, a uczucie komfortu utrzymuje się przez cały dzień.

Stosowanie
Nanieś na suchą i oczyszczoną skórę twarzy. Stosuj co rano, a także za każdym razem, gdy odczuwasz na to chęć lub potrzebę.

Składniki
AQUA / WATER - GLYCERIN - ALCOHOL DENAT. - BUTYLENE GLYCOL - PEG/PPG/POLYBUTYLENE GLYCOL-8/5/3 GLYCERIN -
DIMETHICONE - DIMETHICONOL - SODIUM HYALURONATE - PHENOXYETHANOL - AMMONIUM POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE /
AMMONIUM POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE - DISODIUM EDTA - CAPRYLYL GLYCOL - CITRIC ACID - BIOSACCHARIDE GUM-1 -
XANTHAN GUM - PARFUM / FRAGRANCE.
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