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Avene Tolerance Extreme, emulsja o lekkiej konsystencji, 50
ml
 

Cena: 73,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Avene Tolerance Extreme emulsja o lekkiej konsystencji - 50 ml
Tolérance Extreme Emulsja powstała szczególnie z myślą o wszystkich rodzajach skóry wrażliwej i polecane jest do higieny,
demakijażu i fuzyjnego nawilżenia utrzymując jej maksymalną równowagę.

Wskazania:

Skóra wrażliwa.

Wymagającej wysokiego bezpieczeństwa stosowanych produktów oraz nadwrażliwej.

W przypadkach nagłych reakcji skórnych (alergie, ostre objawy podrażnienia skóry, również w następstwie zabiegów
dermatologicznych).

Pielęgnacja w zgodzie z FIZJO-logią skóry, która zapewnia:

FIZJO-kompatybilne składniki naśladujące skład skóry,

FIZJO-delikatne konsystencje harmonijnie łączące się ze skórą,
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Sterylne kosmetyki: wiodąca innowacja skoncentrowana na podstawowych potrzebach skóry - MAKSYMALNIE SIEDEM
składników.

Działanie:

Nawilżenie - Nawilża i utrzymuje równowagę Twojej skóry wrażliwej.

Ukojenie- Woda termalna Avene dzięki kojącym i łagodzącym podrażnienia właściwościom, zmiękcza skórę i otula ją warstwą
ochronną.

Zawiera wyłącznie niezbędne składniki odpowiadające potrzebom fizjologicznym skóry. Każdy z nich został starannie dobrany ze
względu na swoją jakość oraz wysoką tolerancję.

Klienci stosujący emulsje doceniają ja za:

Krem idealnie się wchłania, pięknie nawilża i leciutko matuje (nie ma tłustej powłoki).

Mija uczucie napięcia skóry, staje się ona elastyczna.

Nie podrażnia i nie piecze.

Specjalny dozownik, który ułatwia odpowiednie dozowanie kremu i zabezpiecza przed dostaniem się do niej zanieczyszczeń.

Stosowanie:

Nakładać rano i wieczorem na twarz i szyję, uprzednio oczyszczoną.

Skład:

Avene thermal spring water (avene aqua), Squalane, Behenyl alcohol, Caprylic/capric triglyceride, Glycerin, Sodium acrylates/c10-30 alkyl
acrylate crosspolymer, Water (aqua).

Ważne:

Sterylna formuła.

Bez konserwantów.

Bez substancji zapachowych.

Nie powoduje powstawania zaskórników.

Formuła opracowana tak, aby zminimalizować ryzyka alergii.

Dystrybutor: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, Warszawa.
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