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Uriage Eau Thermale woda termalna 300 ml
 

Cena: 42,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 300 ml

Postać Wody

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Uriage Eau Thermale w postaci wody termalnej to produkt o szerokim spektrum zastosowania, który może być stosowany
również przy skórze wymagającej. Na co jest Uriage Eau Thermale? Wskazaniem do stosowania wody termalnej jest codzienna
pielęgnacja skóry każdego rodzaju. Kosmetyk sprawdzi się przy skórze normalnej i mieszanej, ale można z powodzeniem korzystać
również z niego przy cerze problematycznej, wrażliwej, dojrzałej, a nawet przy cerze, która jest skłonna do przesuszeń oraz alergii. Uriage
Eau Thermale to woda termalna, która przynosi skórze ukojenie i odpowiednie nawilżenie, dodając jej blasku i sprawiając, że staje się
bardziej wzmocniona i odporna na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych. Z kosmetyku można korzystać na całe ciało, w tym
również na skórę twarzy, która wymaga szczególnie delikatnej pielęgnacji.

Kosmetyk można wykorzystać do codziennej pielęgnacji skóry oraz jej nawilżania, poza tym jest pomocny do utrwalania makijażu na
twarzy. Woda termalna Uriage Eau Thermale przynosi podrażnionej skórze ukojenie po goleniu bądź depilacji, poza tym bardzo dobrze
sprawdzi się w celu łagodzenia poparzeń skóry po jej ekspozycji na słońce. Uriage Eau Thermale wykorzystać można też do
przyjemnego ochłodzenia skóry, a oprócz tego znajduje zastosowanie przy łagodzeniu podrażnionej po zabiegach skóry.

W opakowaniu znajduje się 300 ml wody termalnej Uriage Eau Thermale. W skład kosmetyku wchodzi bogata w oligoelementy i sole
mineralne woda termalna Uriage, która przez niemal 80 lat przemywa liczne warstwy skalne, delikatnie wypłukując z nich cenne składniki
aktywne, które ma w swoim składzie. Kosmetyk ma właściwości silnie nawilżające. W swoim składzie ma silnie skoncentrowane sole
mineralne, które przypominają naturalne czynniki nawilżające skóry. W wodzie termalnej Uriage Eau Thermale znaleźć można między
innymi sole wapnia i magnezu, które koją skórę i łagodzą jej podrażnienia, a oprócz tego krzem, który przywraca skórze prawidłową
budowę warstwy ochronnej. Dzięki zawartości w składzie manganu oraz miedzi woda termalna Uriage Eau Thermale działa
regenerująco na skórę, a dzięki zawartości wapnia i cynku ma właściwości łagodzące. Mangan zawarty w wodzie termalnej Uriage Eau
Thermale działa również przeciwwolnorodnikowo, a krzem tworzy specjalną warstwę ochronną na skórze. Sole mineralne w wodzie
termalnej Uriage Eau Thermale mają skład zbliżony do NMF (Naturalny Czynnik Nawilżający Skóry), co sprawia, że kosmetyk jest
mocno nawilżający.

Jak stosować kosmetyk, jakim jest Uriage Eau Thermale? Woda termalna przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji skóry twarzy,
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jednak z powodzeniem sprawdzi się również przy stosowaniu na całe ciało. Produkt wystarczy rozpylić na skórę i pozostawić na niej do
wyschnięcia. Nie wymaga specjalnego spłukiwania, wycierania, czy też osuszania, gdyż jego wyjątkowy skład czyni go izotonicznym. Z
kosmetyku nie powinny korzystać osoby, które mają przeciwwskazania. Woda termalna Uriage Eau Thermale nie powinna być
stosowana przy nadwrażliwości pacjenta na jej składniki.

Składniki
Bogata w sole mineralne i oligoelementy (11 000 mg/l) Woda Termalna Uriage Eau Thermale jest naturalnie izotoniczna, dzięki czemu
zachowuje integralność komórek skóry.

Charakterystyka
Pochodząca z alpejskiego źródła Woda Termalna Uriage Eau Thermale przez niemal 80 lat wędrówki przepływa przez wiele warstw
skalnych, którym zawdzięcza swój wyjątkowy skład.

Uriage Eau Thermale woda termalna wykazuje szerokie spektrum właściwości:

łagodzi dzięki zawartości wapnia i cynku
regeneruje dzięki zawartości związków manganu oraz miedzi
działa przeciwrodnikowo dzięki zawartości związków manganu
tworzy warstwę ochronną dzięki zawartości krzemu
nawilża dzięki zawartości soli mineralnych zbliżonej do składu NMF (Naturalnego Czynnika Nawilżającego Skóry)

Wszystkie właściwości Wody Termalnej Uriage Eau Thermale zostały potwierdzone badaniami klinicznymi.
Woda Termalna Uriage Eau Thermale w sprayu produkowana jest w sterylnych warunkach w zakładzie produkcyjnym w bezpośrednim
sąsiedztwie źródła. Jest to idealny produkt do codziennej pielęgnacji skóry, nawet szczególnie wrażliwej. Łagodzi, chroni, nawilża skórę,
dodając jej blasku i witalności.

Kosmetyk zazwyczaj stosowany jest do pielęgnacji skóry twarzy, choć można go wykorzystywać również do zabiegów na całym ciele.

Uriage Eau Thermale woda termalna wykazuje działanie nawilżające, dzięki wysokiej koncentracji soli mineralnych, podobnych do
naturalnych czynników nawilżających zawartych w skórze. Zawartość soli wapnia i magnezu w wodzie termalnej Uriage Eau Thermale
sprzyja ukojeniu skóry, łagodzeniu jej podrażnień; krzem natomiast pomaga przywrócić prawidłową budowę warstwy ochronnej.

Stosowanie
Aby w pełni skorzystać z dobroczynnego działania Wody Termalnej Uriage Eau Thermale, należy ją rozpylić i pozostawić do
wyschnięcia, nie wycierać. Wyjątkowy skład Wody Termalnej Uriage sprawia, że jest ona izotoniczna, dlatego NIE WYMAGA OSUSZANIA.

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