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La Roche-Posay fizjologiczna pianka oczyszczająca 150 ml
 

Cena: 60,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Pianki

Producent LA-ROCHE POSAY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp
Wstęp
Fizjologiczna pianka oczyszczająca La Roche-Posay delikatnie, a jednocześnie bardzo dokładnie usuwa makijaż oraz inne
zanieczyszczenia, jakie w ciągu dnia znalazły się na skórze twarzy. Pianka charakteryzuje się fizjologicznym pH, dzięki czemu można
stosować ją do każdego typu cery: zarówno tłustej, mieszanej, suchej, jak i wrażliwej.

Fizjologiczna pianka oczyszczająca La Roche-Posay jest tak łagodna, że nie wywołuje podrażnień, oczyszcza, ale też pielęgnuje skórę.
Kosmetyk eliminuje suchość i szorstkość cery, zapobiega także powstawaniu zaczerwienień.

Charakterystyka
Fizjologiczna pianka oczyszczająca La Roche-Posay zapewnia głębokie i bardzo precyzyjnie oczyszczenie skóry. Usuwa makijaż oraz
inne zanieczyszczenia – takie jak kurz czy nadmiar sebum. Jednocześnie minimalizuje ryzyko powstania podrażnień czy zaczerwienień.

Starannie dobrane składniki pianki oczyszczającej przywracają skórze równowagę fizjologiczną. Delikatne środki myjące nie wywołują
uczucia ściągnięcia cery, zapewniają komfort oraz odświeżenie skóry.

Kosmetyk jest hipoalergiczny, nie zawiera parabenów. Nadaje się do pielęgnacji każdego typu cery – również wrażliwej i dojrzałej.

W składzie Fizjologicznej pianki myjącej La Roche-Posay znajdują się takie substancje jak:

● Łagodne środki myjące – zbyt silne środki myjące zawarte w kosmetykach mogą podrażniać i wysuszać wrażliwą skórę twarzy.
Dlatego też tak ważne jest odpowiednie skomponowanie substancji myjących i opracowanie takiej formuły kosmetyku, która nie wywoła
negatywnych reakcji ze strony cery – takich jak podrażnienie, suchość, szorstkość czy uczucie ściągnięcia. Środki myjące zawarte w
Fizjologicznej piance oczyszczającej La Roche-Posay zostały dobrane tak, aby zapewnić Ci najlepsze efekty (dokładne oczyszczenie
skóry) przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o jej dobrostan.
● Gliceryna (Glycerin) – substancja, która wykazuje działanie nawilżające i natłuszczające. Zapobiega nadmiernej utracie wody z
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naskórka, przez co chroni cerę przed odwodnieniem. Świetnie sprawdza się w pielęgnacji skóry dojrzałej – gliceryna poprawia napięcie
naskórka. To jednak niejedyne zalety tej substancji. Gliceryna wykazuje również szerokie działanie ochronne: szczególnie dobrze chroni
cerę przed działaniem takich czynników atmosferycznych jak wiatr czy mróz. Substancja ta jest hipoalergiczna – nie uczula, niweluje
istniejące już podrażnienia i chroni cerę przed powstaniem nowych.
● Emolienty – substancje intensywnie nawilżające, które chronią skórę przed nadmierną utratą wody. Emolienty tworzą na powierzchni
skóry warstwę ochronną, która zapobiega jej odwodnieniu oraz chroni przed działaniem czynników zewnętrznych. Dzięki temu skóra
pozostaje gładka i przyjemna w dotyku. Emolienty wpływają także na odpowiednie natłuszczenie skóry. Ich składniki łagodzą stany
podrażnienia skóry takie jak świąd, uczucie ściągnięcia. Emolienty mogą też przyspieszać gojenie się ran.

Stosowanie odpowiednio dobranego preparatu do oczyszczania skóry twarzy – takiego jak Fizjologiczna pianka oczyszczająca La
Roche-Posay – jest ważne nie tylko dla osób na co dzień wykonujących makijaż. Nawet na twarzy, na której pojawiły się jedynie
kosmetyki pielęgnacyjne (takie jak serum czy krem do twarzy), w ciągu dnia zbierają się zanieczyszczenia: kurz, pot, sebum itp. Ich
pozostawianie na skórze może doprowadzić do pogorszenia się jej kondycji. Nieusunięte pot czy sebum zatykają pory skóry – w
konsekwencji prowadzi to do pojawienia się na skórze zaskórników i wyprysków. Dlatego też tak ważne jest, aby do codziennej
pielęgnacji włączyć preparat oczyszczający.

Stosowanie
Fizjologiczną piankę oczyszczającą La Roche-Posay nakładaj na zwilżoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Masuj kolistymi ruchami, a
następnie spłucz czystą wodą. Zaleca się stosowanie preparatu wieczorem i/lub rano.

Skład
Aqua / Water • Dipropylene Glycol • Sodium Laureth Sulfate • Glycerin • Peg-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate • Disodium
Cocoamphodiacetate • Peg-30 Glyceryl Cocoate • Peg-7 Glyceryl Cocoate • Potassium Chloride • Sodium Chloride • Coco-betaine •
Poloxamer 184 • Disodium Edta • Citric Acid • Phenoxyethanol • Parfum / Fragrance (F.i.l. B48993/3).

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/

