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La Roche-Posay Rosaliac UV riche wzmacniający krem
nawilżający do skóry naczynkowej 40 ml
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent LA-ROCHE POSAY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Rosaliac UV Riche od La Roche-Posay to wzmacniający preparat na zaczerwienienia, dedykowany do skóry suchej, bardzo
suchej oraz wrażliwej. Produkt skutecznie redukuje zaczerwienienia, wyrównuje koloryt cery oraz zapewnia optymalną ochronę
przeciwsłoneczną.
Wzmacnia barierę lipidową skóry, czyniąc ją bardziej odporną na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Zastosowanie
Rosaliac UV Riche to gwarancja natychmiastowego ukojenia skóry i uczucia komfortu.
Pielęgnacja skóry suchej i bardzo suchej. Wzmocnienie kruchych naczyń krwionośnych. Redukcja zaczerwienienia bez względu
na przyczynę. Wyrównanie kolorytu. Optymalna ochrona przez promieniami słonecznymi.
La Roche-Posay Rosaliac UV Riche to pielęgnujący preparat na zaczerwienienia dla skóry suchej i bardzo suchej. Potrójna
formuła, by wzmocnić i zapewnić optymalną ochronę.

Witamina CG - dla wzmocnienia kruchych naczyń krwionośnych i lepszej ochrony przed "pajączkami".
Witamina B3 - dla wzmocnienia bariery lipidowej i zmniejszenia nadwrażliwości naczyń krwionośnych.
System filtrów MEXORYL® XL - dla zapewnienia ochrony przeciwsłonecznej.

Rosaliac UV Riche to krem o bogatej konsystencji, która zapewnia natychmiastowe działanie. Przynosi ukojenie podrażnionej
skóry, z dnia na dzień eliminując zaczerwienienie.

Stosowanie
Preparat Rosaliac UV Riche wspiera codzienną pielęgnację skóry suchej i bardzo suchej ze skłonnością do teleangiektazji.
Na oczyszczoną i osuszoną skórę należy nanieść niewielką ilość preparatu. Rozprowadzić równomiernie na twarzy, omijając okolice
oczu.
Stosować każdego dnia: rano i/lub wieczorem, by osiągnąć zadowalające rezultaty.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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