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Avene cold cream skoncentrowany krem do rąk 50 ml
 

Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent AVENE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA) - GLYCERIN - MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM) - CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE - CETEARYL ALCOHOL - POLYMETHYL METHACRYLATE - GLYCERYL STEARATE - ALUMINUM SUCROSE
OCTASULFATE - PEG-100 STEARATE - BEESWAX (CERA ALBA) - BENZOIC ACID - BISABOLOL - CAPRYLYL GLYCOL - CETEARYL
GLUCOSIDE - CETYL ALCOHOL - FRAGRANCE (PARFUM) - HYDROXYPROPYL GUAR - SODIUM HYDROXIDE - WATER (AQUA).

Charakterystyka

Nowa, bardziej nawilżająca formuła*, zapewniająca natychmiastowe uczucie komfortu

* Powierzchniowe warstwy skóry

Odżywia
Aksamitny krem o dużej zawartości Cold Cream zapewnia dłoniom długotrwałe uczucie komfortu.

Odbudowuje
Zawiera aktywny sukralfat, który przyspiesza renerację naskórka.

Koi
Źródlana woda termalna Avène oraz alfa-bisabolol przynoszą natychmiastowe uczucie ukojenia wrażliwej skórze dłoni.

Ma łagodny zapach, delikatnie otula skórę i pozostawia na jej powierzchni delikatną, nietłustą i nieklejącą warswę ochronną.
Skoncentrowany krem do rąk Cold Cream jest polecany do uszkodzonej, lub przesuszonej skóry dłoni w wyniku działania
niekorzystnych czynników atmosferycznych (chłód, wiatr itp.).
Specyfika działania Cold Cream

Skoncentrowany krem do rąk Cold Cream jest wodoodporny. Został poddany testom w warunkach dotkliwego chłodu i
może być stosowany przez wszystkich członków rodziny (odpowiedni dla dzieci w wieku powyżej 3 lat).

Skóra dłoni staje się miękka i gładka: 97%*
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Dłonie są głęboko odżywione: 94%*
Krem nie klei się: 90%*

*Test przeprowadzony został w Kanadzie, w warunkach dotkliwego chłodu, w grupie 31 osób (% usatysfakcjonowanych). Co najmniej
dwukrotna aplikacja w ciągu doby przez okres 20 dni.

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