
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Uriage Age Protect krem multiaction do skóry normalnej i
suchej 40 ml
 

Cena: 99,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Pierwsza gama przeciwzmarszczkowa stworzona przez Laboratoria Uriage, która jednocześnie działa na oznaki starzenia i chroni skórę
przed uszkadzającymi ją czynnikami zewnętrznymi, takimi jak: światło niebieskie, promienie UV, zanieczyszczone powietrze, stres,
zmęczenie...

Składniki
Woda Termalna Uriage, BLB, Gumy roślinne, Retinol, NMC* Kwas Hialuronowy, Smocza krew* *, Witaminy C i E, Masło Shea, Skwalany z
oliwek, Woski roślinne

*Niska Masa Cząsteczkowa
* *Ekstrakt roślinny

Charakterystyka

Ten aksamitny krem działa jednocześnie na wszystkie oznaki starzenia i chroni skórę przed codziennie uszkadzającymi ją
czynnikami zewnętrznymi takimi jak: światło niebieskie, promienie UV, zanieczyszczone powietrze, stres, zmęczenie. Krem
wzbogacony w aktywne składniki nawilżające sprawia, że skóra staje się elastyczna i doskonale nawilżona.
 Zapobiega i koryguje oznaki starzenia

Wyraźnie wygładza zmarszczki i drobne linie, walczy z utratą jędrności, zapobiega pojawianiu się przebarwień oraz
przywraca skórze witalność i blask.

Chroni skórę
Patent Uriage BLB* chroni skórę przed zanieczyszczonym powietrzem i szkodliwym działaniem światła niebieskiego.

Intensywnie nawilża
Woda Termalna Uriage oraz woski roślinne ( akacja, słonecznik, kwiaty łąkowe) zapewniają skórze doskonałe nawilżenie.
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*Patent BLB: Blue Light Barrier.

Stosowanie
Nakładać rano na idealnie oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy. Unikać kontaktu z oczami. Nie stosować u kobiet w ciąży. W przypadku
uczucia mrowienia, zachowywać dłuższe odstępy czasowe między aplikacjami.

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