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Avene Cleanance Women emulsja koloryzująca na dzień
spf30 40 ml
 

Cena: 88,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Emulsje

Producent AVENE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Krem koloryzujący do codziennego stosowania dedykowany dla osób dorosłych ze skórą tłustą lub mieszaną, ze skłonnością do
niedoskonałości.
Kompleksowa, codzienna pielęgnacja skóry z uwzględnieniem ochrony przeciwsłonecznej.
Przeciw niedoskonałościom, ujednolicający, nawilżający
Kompletna emulsja korygująca i redukująca niedoskonałości, zwężająca pory i nawilżająca przez 24 godziny*. Lekka i
komfortowa, delikatnie koloryzująca konsystencja pozostawia równomierne, matowe, miękkie i jedwabiste wykończenie skóry.
Działa na skórę dzięki kombinacji ukierunkowanych składników aktywnych:

Synovea™ HR, który redukuje niedoskonałości i redukuje wydzielanie sebum, powodujące powstawanie zaskórników,
P-Refinyl, który zwęża rozszerzone pory i matuje skórę, oraz woda termalna Avène o właściwościach łagodzących,
przeciw podrażnieniom i zmiękczających.
Dodatkowo emulsja ta rozjaśnia przebarwienia i chroni skórę przed codziennym szkodliwym promieniowaniem UV dzięki
filtrom przeciwsłonecznym SPF 30.

Wyrównany koloryt skóry i bardziej promienna cera dzięki lekkiej emulsji na dzień SPF 30 Cleanance Women. Kompletna emulsja
korygująca i redukująca niedoskonałości, zwężająca pory i nawilżająca przez 24 godziny*.
Zaleta:

Natychmiastowe rozświetlenie i wyrównanie kolorytu cery przez 8 godzin.
Korzyści:

REDUKUJE niedoskonałości i zaskórniki.
ODŚWIEŻA cerę, nadając jej natychmiastowy, zdrowy blask.
NAWILŻA skórę.
CHRONI przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych dzięki filtrowi SPF 30.

Konsystencja:
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Lekka, nieklejąca się konsystencja zapewnia natychmiastowy zdrowo wyglądający blask skóry. Doskonała baza pod
makijaż.
Delikatny zapach.

*Technologia HI kinetic, 22 uczestników, stosowanie jeden raz dziennie.
*Badanie kliniczne na 22 osobach, pojedyncza aplikacja, pomiar natychmiast i 8 godzin po aplikacji.

Stosowanie
Cleanance Woman Emulsję na dzień SPF 30 należy stosować rano na oczyszczoną skórę twarzy, samodzielnie lub po zastosowaniu
Serum korygującego.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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