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Avene Les Essentiels promocyjny zestaw - odżywczy krem
rewitalizujący do skóry wrażliwej bardzo suchej (bogata
konsystencja) 50 ml + krem kojący pod oczy do skóry
wrażliwej 10 ml
 

Cena: 117,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Kremy

Producent AVENE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Avene Les Essentiels odżywczy krem rewitalizujący do skóry wrażliwej bardzo suchej (bogata konsystencja) 50 ml

Wskazania: zmęczona (pozbawiona elastyczności i poszarzała), pozbawiona komfortu, potrzebująca odżywienia skóra bardzo
sucha, wrażliwa.
Krem pomaga przywrócić naturalne piękno skórze wrażliwej, bardzo suchej poprzez:

Naturalny ekstrakt z czerwonych owoców działa jak booster komórek skóry, połączony ze stabilną formą witaminy E o
działaniu antyoksydacyjnym. Dzień po dniu skóra jest lepiej chroniona.
Kremowa konsystencja, wzbogacona w ultraodżywczy kompleks składników i maslo shea przywraca bardzo suchej
skórze wrażliwej długotrwałe uczucie komfortu. Uzupełnia niedobory bariery hydrolipidowej skóry poprzez intensywne
nawilżenie.
Woda termalna Avene o działaniu kojącym i zmiękczającym. Skóra jest przebudzona, ślady zmęczenia znikają, cera
staje się odświeżona i promienna.

Avene Les Essentiels krem kojący pod oczy do skóry wrażliwej 10 ml
Krem kojący pod oczy jest szczególnie polecany do pielęgnacji wrażliwej skóry wokół oczu.

Nawilża: Wzbogacony w aktywne składniki nawilżające chroni okolice oczu i powieki.
Przywraca komfort: usuwa dokuczliwą opuchliznę powiek, przywraca komfort skórze wokół oczu.
Koi: dzięki zawartości Wody termalnej Avène łagodzi podrażnienia, zmniejsza zaczerwienienie i uczucie ściągnięcia skóry wokół
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oczu.
Spośród kobiet, które testowały ten produkt :

95% doceniło doskonałą tolerancję dla oczu
100% doceniło doskonałą tolerancję dla skóry twarzy
100% doceniło wszystkie zalety kosmetyczne (zapach, kolor, konsystencję...).

Likwiduje opuchliznę i koi delikatną skórę wokół oczu.
Bezzapachowy, bez konserwantów.

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