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Avene, Woda termalna naturalne ukojenie skóry wrażliwej,
300 ml
 

Cena: 49,49 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

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

Opis produktu
 

Avene Eau Thermale Woda termalna naturalne ukojenie skóry wrażliwej - 300 ml
Codzienna pielęgnacja dla ukojenia wszystkich rodzajów skóry wrażliwej.

Woda konfekcjonowana w warunkach sterylnych aby uniknąć zewnętrznego zanieczyszczenia.

Właściwości:

Mineralne - Niska zawartość minerałów (nie powoduje wysuszenia) w połączeniu z bogactwem krzemianów i mikroelementów;
Neutralne pH 7,5.

Biologiczne - Mikroflora Aqua Dolomiae, aktywna i unikalna mikroflora – źródło post-biotycznych składników aktywnych I-
modulia® i [C+Restore]™.

Działanie:

Koi, łagodzi podrażnienia, działa przeciwzapalnie.

Zmniejsza reaktywność skóry i pobudza jej naturalne mechanizmy obronne.
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Wzmacnia barierę naskórka.

Zmiękcza skórę.

Poprawia tolerancję skóry.

Pielęgnacja dermatologiczna:

Przy świądzie;

Przy kuracjach emolientowych.

Po zabiegach laserowych.

Na zaczerwienienia skóry.

Przy podrażnieniach skóry.

Na pieluszkowe zapalenie skóry.

Po zabiegach chirurgicznych.

Po wysypkach.

Po peelingach.

Po oparzeniach.

Pielęgnacja kosmetyczna:

Po depilacji.

Aby utrwalić makijaż.

Po demakijażu.

Po goleniu.

Po wysiłku sportowym.

Po opalaniu.

Dla odświeżenia w podróży.

Klienci stosujący wodę termalną polecają ja ze względu na:

Łagodzenie podrażnienia już od pierwszego użycia.

Odświeżenie skóry.

Niwelowanie zaczerwień.

Idealny do cery wrażliwej i problematycznej.

Przyjemnie chłodzi skórę.
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Wydajność.

Sposób użycia:

Zawsze gdy Twoja skóra tego potrzebuje, rozpyl mgiełkę Wody termalnej Avene. Pozostaw ją na skórze przez 2-3 minuty, a następnie
delikatnie osusz skórę. Nie należy wstrząsać opakowania przed użyciem.

Rozpylanie mgiełki na wybrane obszary skóry, osuszenie.

Rozpylanie 5 sekundowe mgiełki na wybrane obszary, osuszenie.

Kompresy termalne na kilka minut, osuszanie.

Substancje aktywne:

AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA) GAS : Nitrogen

Ważne:

Testowany dermatologicznie.

Pojemnik pod ciśnieniem.

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.drogeriakrokus.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

