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La Roche-Posay Toleriane ultra krem 40 ml
 

Cena: 72,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent LA-ROCHE POSAY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
aqua/water, isocetylstearate, squalane, butyrospermum parkii butter/shea butter, dimethicone, glycerin, aluminum starch
octenylsuccinate, pentylene glycol, peg-100 stearate, glyceryl stearate, cetyl alcohol, dimethiconol, sodium hydroxide, acetyl dipeptide-1
cetyl ester, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer

Wskazania i działanie

Krem do skóry wrażliwej, skłonnej do alergii i atopii.
Formuła preparatu to prawdziwe osiągnięcie: ultra-minimalistyczna, bezkompromisowa i bardzo bezpieczna. Formuła okrojona
tylko do niezbędnych składników, przy wykorzystaniu minimalnej ilości komponentów i usunięciu wszystkich potencjalnie
drażniących lub alergizujących substancji.
Ultra-minimalistyczna formuła o intensywnej sile łagodzącej, dzięki neurosensynie, substancji aktywnej, która działa na
mechanizmy odpowiedzialne za podrażnienie skóry.
Wzmocnione działanie kojące dzięki nowej kombinacji z naturalnie kojącą i przeciwdziałającą podrażnieniom wodą termalną z
La Roche-Posay.
Nie zatyka porów. Preparat bardzo dobrze tolerowany. Testowany na skórze alergicznej.
0% konserwantów / parabenu / substancji zapachowych / alkoholu / barwników / lanoliny.
Skuteczność

1. Natychmiastowa ulga: skóra zostaje ukojona, a podrażnienia zaleczone.
2. Trwała ulga po 4 tygodniach: podrażnienia i uczucie pieczenia znikają.
3. Tolerancja preparatu: Formuła testowana na skórze osób, u których występuje alergia na co najmniej dwa alergeny

wymienione w Europejskim standardowym zestawie alergenów i opracowana zgodnie z unikalnym protokołem
postępowania, który nie pozostawia niczego przypadkowi: preparat nakładany na 48 godzin pod szczelnym opatrunkiem,
dwa razy na dziennie przez 4 tygodnie.

Stosowanie
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Nakładamy na twarz i szyję rano i wieczorem.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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