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La Roche-Posay Hydraphase Intense intensywnie
nawilżający żel pod oczy 15 ml
 

Cena: 52,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Kremy

Producent LA-ROCHE POSAY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Hydraphase Intensywnie nawilżający żel pod oczy od La Roche-Posay już od pierwszej aplikacji eliminuje oznaki zmęczonych
oczu. Worki, opuchnięcia, cienie i obrzęki zostają zlikwidowane, a spojrzenie nabiera świeżości. Zaawansowana formuła żelu pod
oczy wygładza również drobne zmarszczki, które są skutkiem odwodnienia skóry. Konsystencja produktu jest lekka i zwiększa
poczucie komfortu na skórze pod oczami, czyniąc ją miękką i bardziej elastyczną.
Podwójna moc działania, by zmniejszyć widoczność zmarszczek i zredukować cienie pod oczami. Zaawansowana formuła
ukierunkowana na walkę z odwodnieniem skóry. Intensywne nawilżenie już od pierwszego zastosowania.
Żel pod oczy La Roche-Posay z serii Hydraphase to profesjonalna pielęgnacja delikatnej skóry wokół oczu. Połączenie
aktywnych składników zapewnia efekt długotrwałego i głębokiego nawilżenia.

Kwas hialuronowy - poprzez zdolność wiązania nawet do 250 cząsteczek wody - zapewnia 100% nawilżenia. Przywraca
elastyczność i sprężystość skóry.
Gliceryna - działa nawilżająco, pozwalając zatrzymać optymalny poziom nawodnienia.
Kofeina - zmniejsza opuchliznę i obrzęki, redukując worki pod oczami.

Żel pod oczy i na powieki skutecznie walczy z efektami silnego odwodnienia. Zmniejsza widoczność zmarszczek, przywracając
spojrzeniu młodzieńczy blask.

Stosowanie
La Roche-Posay Hydraphase Pod Oczy to krem nawilżający o długotrwałym działaniu. Już pierwsza aplikacja przynosi wyraźną poprawę
delikatnej skóry. Niewielką ilość kremu wklep w skórę wokół oczu i delikatnie rozprowadź. Hydraphase Pod Oczy należy stosować
każdego dnia - rano i/lub wieczorem.
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W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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