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VICHY AQUALIA THERMAL SPA Krem n/noc 75ml
 

Cena: 109,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Producent L'OREAL POLSKA

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Nawilżający i regenerujący żel-krem przeciw objawom zmęczenia.
Dla wszystkich kobiet niezależnie od wieku, które doświadczają uczucia braku komfortu, z widocznymi oznakami zmęczenia.
Odpowiedni do każdego typu skóry, nawet skóry 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.

  Olejki roślinne, które odżywiają i regenerują skórę w nocy oraz wzmacniają barierę skórną.

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

Już od pierwszej nocy skóra jest widocznie odmieniona. Jest bardziej promienna, elastyczna i miękka w dotyku. Rysy są wygładzone,
twarz jest widocznie wypoczęta. Długotrwałe uczucie nawilżenia i komfortu.

Wskazania
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 Krem polecany dla kobiet w każdym wieku, niezależnie od typu skóry, odczuwających dyskomfort z widocznymi oznakami zmęczenia
skóry twarzy.

Stosowanie

Nakładać co wieczór na twarz i szyję. Może być również stosowany jako maseczka raz lub dwa razy w tygodniu. Omijać okolice oczu.

Składniki

Aqua/Water, Glycerin, Dimethicone, Caprylic/Capric Triglyceride, Squalane/Ammonium Polyacryldimethyltauramide/Ammonium,
Polyacryloyldimethyl Taurate, Cl 42090/Blue 1, Cl 42053/Green 3, Dimethiconol, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Poloxamer 338,
Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Biosaccharide Gum-1, Xanthan Gum, Parfum/Fragrance.
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