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La Roche-Posay Rosaliac UV legere - krem nawilżający do
skóry wrażliwej ze skłonnością do zaczerwienień spf-15 40
ml
 

Cena: 81,39 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent LA-ROCHE POSAY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Nawilżający preparat do skóry wrażliwej ze skłonnością o zaczerwienień i rozszerzonych naczynek.
Neutralizuje zaczerwienienia i zapobiega ich powstawaniu.
Przywraca skórze komfort i promienny wygląd.
Zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV SPF 15 UVA 10 PPD.
Delikatna a zarazem jedwabista konsystencja kremu, lekko zabarwionego na zielono, optycznie neutralizuje zaczerwienienia i
jest doskonałą bazą pod makijaż.
Bezzapachowy.
Właściwości:

Połączenie dwóch komplementarnych witamin zatrzymuje proces powstawania zaczerwienień, aby przywrócić skórze
uczucie komfortu oraz promienny wygląd: witamina B3 pobudza naturalny system obronny skóry, likwidując
zaczerwienienia i zmniejszając nadreaktywność naczyń; witamina CG wzmacnia kruche lub delikatne ścianki naczyń
włosowatych, pobudzając syntezę kolagenu,

Opatentowany system filtrujący z Mexorylem XL zapewnia skórze optymalną ochronę przed codziennym, szkodliwym
działaniem promieniowania UVA i UVB, mającego wpływ na kruchość naczyń.
Zawartość gliceryny zapewnia długotrwałe nawilżenie (+34% po 8 godzinach).
Woda termalna z La Roche-Posay zmniejsza przekrwienie i koi podrażnienia.
Wskazania:

Skóra wrażliwa ze skłonnością do zaczerwienień i rozszerzonych naczynek, uczucie braku komfortu na skórze, rumień
przejściowy i utrwalony, jako uzupełnienie w leczeniu ogólnym i miejscowym trądzika różowatego, po zabiegach
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dermatologicznych (laser lub elektrokoagulacja), stosowanych w leczeniu trądzika różowatego.

Stosowanie
Niewielką ilość preparaty należy nałożyć na skórę i wsmarować. Poczekać do wchłonięcia. Stosować rano i/lub wieczorem.

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