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Uriage roseliane krem CC spf50 40 ml
 

Cena: 101,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki

Woda Termalna Uriage
Patent Cerasterol-2F
Patent TLR2-Regul
Ekstrakt z żeń-szenia
Ekstrakt z czerwonych alg
Kryjące pigmenty
Filtry UV

Charakterystyka

Dedykowany dla skóry wrażliwej, skłonnej do zaczerwienień.
Krem CC SPF50+ to pierwszy produkt, która w jednym geście maskuje zaczerwienienia oraz chroni przed promieniowaniem
UVA/UVB, które powodują ich powstawanie.
To wyjątkowe połączenie bardzo wysokiej ochrony przeciwsłonecznej z opatentowanymi składnikami aktywnymi, które koją,
odbudowują i wzmacniają barierę skórną oraz przywracają nawilżenie, aby lepiej chronić skórę przed drażniącymi czynnikami.
Kremowa i nietłusta konsystencja pozostawia skórę gładką i rozświetloną.
Koi, odbudowuje barierę skórną i długotrwale nawilża

Bogaty w Wodę Termalną Uriage o właściwościach nawilżających i kojących w połączeniu z patentem Cerasterol-2F na
bazie ceramidów, który wzmacnia barierę skórną, reguluje barierę odpornościową i zapewnia natychmiastowy i
długotrwały komfort skóry.

Chroni przed promieniowaniem UVA/UVB
Kompleks wysokich filtrów przeciwsłonecznych zabezpiecza skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania
słonecznego zapobiegając tym samym powstawaniu zaczerwienień.

Redukuje zaczerwienienia i ujednolica koloryt
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Opatentowany kompleks TLR-2 Regul wraz z ekstraktem z żeń-szenia i czerwonych alg wpływają na wzmocnienie
ściany naczyń krwionośnych, aby zredukować rumień i „pajączki”. Jego lekkie i kryjące pigmenty, bogate w minerały,
błyskawicznie korygują zaczerwienienia i nierównomierny koloryt skóry.

Stosowanie
Nakładaj rano na skórę twarzy. Wieczorem stosuj ROSÉLIANE KREM DO CERY NACZYNKOWEJ lub ROSÉLIANE KREM RICHE DO CERY
NACZYNKOWEJ w przypadku skóry wymagającej silnego odżywienia.

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