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Avene Antirougeurs Fort koncentrat na utrwalone
zaczerwienienia 30 ml
 

Cena: 67,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Kremy

Producent AVENE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Skład
avene thermal spring water (avene aqua). caprylic/capric triglyceride. propylene glycol dicaprylate/dicaprate. pentaerythrityl
tetracaprylate/tetracaprate. glycerin. glyceryl stearate.butylene glycol. cetearyl alcohol. stearic acid. butyrospermum parkii (shea butter)
(butyrospermum parkii butter). dimethicone. ammonium acryloyl dimethyltaurate/vp copolymer.benzoic acid. ceteareth-33. dextran
sulfate. dimethiconol. disodium edta. hesperidin methyl chalcone. phenoxyethanol. ruscus aculeatus root extract. sodium hydroxide.
tocopheryl acetate.
Działanie
INTENSYWNA PIELĘGNACJA
MIEJSCOWE ZACZERWIENIENIA, MAŁE WIDOCZNE NACZYNKA...
Koncentrat na miejscowe zaczerwienienia.
Silnie wzbogacony o wyciąg z ruszczyka nowej generacji, poprawia mikrokrążenie oraz zmniejsza widoczność małych naczynek oraz
zaczerwienień na twarzy. Jego aksamitna konsystencja pozostawia skórę gładką. Zaostrzona końcówka tubki umożliwia miejscową
aplikację.
Wskazania
miejscowe zaczerwienienia, widoczne naczynka krwionośne, dyskomfort skóry.
Właściwości

szybko działająca skoncentrowana formuła zawierająca substancje aktywne, które działają na miejscowe zaczerwienienia
zapewniając skórze komfort i ukojenie.
wzbogacony w saponiny wyciąg z ruszczyka poprawia mikrokrążenie skóry oraz zmniejsza zaczerwienienia.
szybko zmniejsza uczucie podrażnienia i pieczenia dzięki zawartości Wody termalnej Avene o właściwościach kojących i
łagodzących podrażnienia, ograniczając częstotliwość ich występowania.
w miejscach zastosowania kremu skóra jest delikatna, nawilżona i aksamitna w dotyku.
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Sposób użycia
Stosować rano i wieczorem na obszarach zmienionych (policzki i skrzydełka nosa) po oczyszczeniu skóry Antirougeurs
Dermatologicznym mleczkiem do oczyszczania skóry naczynkowej. Można stosować w połączeniu z Antirougeurs lekkim kremem
nawilżającym do skóry naczynkowej.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

