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La Roche-Posay Effaclar H - tuba 40 ml
 

Cena: 55,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent LA-ROCHE POSAY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk La Roche-Posay Effaclar H w postaci kremu do twarzy przeznaczony jest do miejscowej aplikacji na skórę tłustą i wrażliwą.
Składniki kremu mają działanie intensywnie nawilżające, poza tym wspierają regenerację skóry i dają jej przyjemne uczucie ukojenia.
Kosmetyk posiada lekką konsystencję. Nie przyczynia się do zatykania porów oraz nie prowadzi do powstawania zaskórników. Produkt
przetestowany został dermatologicznie i może być stosowany nawet przez osoby, których skóra jest bardzo wrażliwa. Krem spakowany
jest w wygodną tubkę i nie zawiera w swoim składzie dodatku parabenów.

Na co jest La Roche-Posay Effaclar H? Wskazaniem do stosowania kremu jest codzienna pielęgnacja skóry tłustej i szczególnie
wrażliwej, która jest zniszczona po stosowaniu kosmetyków wysuszających bądź terapiach dermatologicznych. Szczególnie sprawdzi
się przy cerze trądzikowej, która ma skłonność do łuszczenia się. W formule produktu znajduje się między innymi nowa generacja
lipidów oraz niacynamid. Sprawiają one, że warstwa hydrolipidowa naskórka szybciej się regeneruje, dzięki czemu skóra twarzy jest
mniej podatna na szybkie przesuszanie się i związane z tym podrażnienia. Zastosowanie kremu przynosi ulgę przy dolegliwościach
skórnych, a także na dłuższy czas pozostawia przyjemne uczucie komfortu, stając się niczym opatrunek dla wrażliwej, osłabionej
zabiegami i kosmetykami skóry.

W opakowaniu znajduje się 40 ml La Roche-Posay Effaclar H. W skład kosmetyku wchodzi między innymi Ceramid 5, który przywraca
skórze elastyczność i komfort, a oprócz tego wspomaga jej funkcje ochronne. Dodatkowo zastosowano tu wodę termalną z La Roche-
Posay, a także Bisabolol, który przyczynia się do łagodzenia zaczerwienienia skóry i jej podrażnień. W składzie produktu znaleźć można
też masło shea i glicerynę, a poza tym skwalen i witaminę E. Szczegółowy skład kosmetyku opisano na jego opakowaniu.

Jak stosować krem La Roche-Posay Effaclar H? Zaleca się jego aplikację dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Kosmetyk należy
aplikować na twarz, wcześniej dokładnie oczyszczając ją i osuszając. Krem należy nakładać cienką warstwą na twarz. Zaleca się
wówczas omijanie okolic oczu. Jeśli jednak przypadkiem kosmetyk przedostanie się do oczu, należy jak najszybciej przepłukać je wodą.
Krem powinien być równomiernie rozprowadzony po całej powierzchni twarzy. W tej postaci należy pozostawić go do wyschnięcia. Po
zastosowaniu krem dogłębnie nawilża skórę i redukuje jej zaczerwienienie i łuszczenie, a przy tym daje przyjemne uczucie ukojenia i
komfortu, sprzyjając regeneracji i odbudowie uszkodzonego naskórka. Efekty działania kosmetyku zauważalne są już od jego
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pierwszego zastosowania i z czasem są coraz bardziej satysfakcjonujące.

Przeciwwskazania La Roche-Posay Effaclar H obejmują nadwrażliwość na którykolwiek ze składników kremu. Zauważenie u siebie
jakichkolwiek objawów mogących wskazywać na nadwrażliwość na krem do twarzy La Roche-Posay Effaclar H wymaga odstawienia
kosmetyku i konsultacji z lekarzem.

Składniki
Aqua/water, Dimethicone, Glycerin (gliceryna), Propylene Glycol, Ethylhexyl Palmitate, Squalane (skwalan), Niacinamide, Caprylic/Capric
Triglyceride, Butyrospermum Parkii Butter/Shea Butter (masło shea), PEG-100 Stearate, Glyceryl Stearate, PPEG-20 Stearate, Carbomer,
Triethanolamine, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Myristyl Malate Phosphonic Acid, Ammonium
Polyacryldimethyltauramide/Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypalmitoyl Sphinganine, Caprylyl Glycol, Tetrasodium
EDTA, Xanthan Gum, Cetyl Alcohol, Tocopherol (witamina E), Phenoxyethanol, Parfum/Fragrance.

Charakterystyka
Innowacyjny krem łagodzący La Roche-Posay Effaclar H to produkt, który przynosi skórze natychmiastową ulgę oraz przyjemne uczucie
komfortu. Nowoczesna formuła kremu uważana jest za doskonały opatrunek dla skóry osłabionej kuracjami wysuszającymi oraz
zabiegami dermatologicznymi. Produkt przeznaczony jest do specjalistycznej pielęgnacji skóry tłustej i bardzo wrażliwej. La Roche-
Posay Effaclar H ma za zadanie dostarczać skórze niezbędnych lipidów, które są potrzebne do prawidłowej odbudowy ochronnego
płaszcza hydrolipidowego. Wśród składników zawartych w La Roche-Posay Effaclar H znajdziemy m.in. Ceramid 5 (zgłoszenie
patentowe), który skutecznie wzmacnia funkcje ochronne skóry, przywraca jej komfort i prawidłową elastyczność.
Co ważne, w kremie La Roche-Posay Effaclar H znajdziemy także wodę termalną pochodzącą z La Roche-Posay oraz Bisabolol, który
natychmiastowo łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia skóry. Produkt nie zatyka porów, dzięki czemu polecany jest do pielęgnacji skóry
trądzikowej oraz skłonnej do łuszczenia się. Krem jest testowany pod kontrolą dermatologiczną. Rezultatem działania kremu La Roche-
Posay Effaclar H jest intensywnie nawilżona i odżywiona skóra, pozbawiona podrażnień, zaskórników oraz zaczerwienień.

Stosowanie
La Roche-Posay Effaclar H należy stosować na twarz rano oraz/lub wieczorem, po uprzednim dokładnym jej oczyszczeniu i
wysuszeniu. Cienką warstwę kremu La Roche-Posay Effaclar H należy nakładać na skórę twarzy, omijając przy tym okolice oczu. W
przypadku przedostania się kremu do oczu należy natychmiast przepłukać je wodą. Krem rozprowadzamy na całą powierzchnię twarzy,
a następnie pozostawiamy do całkowitego wchłonięcia.
Krem do twarzy La Roche-Posay Effaclar H przeznaczony jest do miejscowego stosowania na skórę.

Przeciwwskazania
La Roche-Posay Effaclar H nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników kremu.

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