
 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

 

AVENE XERA'CALM AD KREM UZUPEŁNIAJĄCY LIPIDY
200ML
 

Cena: 83,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

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

Opis produktu
 

Avene XeraCalm A.D krem uzupełniający lipidy do twarzy i ciała - 200 ml
Wskazania:

Skóra sucha.

Skóra skłonnej do atopii oraz świądu.

Dla niemowląt, dzieci i dorosłych.

Działanie:

Odbudowuje funkcję bariery skóry i przywraca jej komfort.

Łagodzi uczucie swędzenia spowodowane nadmierną suchością skóry i przywraca równowagę jej flory bakteryjnej.

Zmniejszenie suchości skóry.

Poprawa jakości snu.
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Składniki aktywne:

Kompleks I-modulia® - pierwszy biotechnologiczny składnik aktywny wyizolowany z Wody termalnej Avene: zmniejsza uczucie
swędzenia*, stymuluje wrodzoną odporność skóry, nie drażni.

CER-OMEGA - kompleks lipidów podobnych do tych w skórze: odżywia i odbudowuje funkcję bariery naskórka.

Woda termalna Avene - koi, łagodzi podrażnienia, działa zmiękczająco.

Klienci stosujący krem doceniają go za:

Krem jest bardzo wydajny, starcza na bardzo długo.

Krem jest idealny dla bardzo suchych i zniszczonych dłoni.

Idealny do cery suchej, alergicznej.

Idealny dla osób z bardzo wrażliwą cerą oraz problemem trądziku.

Świetnie nawilża i pielęgnuje wymagającą skórę twarzy.

Stosowanie:

Nakładać XeraCalm A.D krem uzupełniający lipidy raz lub dwa razy dziennie na suchą skórę twarzy i/lub ciała, po uprzednim jej
oczyszczeniu. Po wyciśnięciu produktu z tubki nieużytą pozostałość należy usunąć i zamknąć korek.

Skład:

Avene thermal spring water (avene aqua), Mineral oil (paraffinum liquidum), Glycerin, Caprylic/capric triglyceride, Peg-12, Oenothera
biennis (evening primrose) oil (oenothera biennis oil), Glyceryl stearate, Myreth-3 myristate, Peg-100 stearate, Polyacrylate-13,
Aquaphilus dolomiae extract.arginine, Citric acid, Evening primrose oil/palm oil aminopropanediol esters, Glycine, Polyisobutene,
Polysorbate 20, Sorbitan isostearate, Tocopherol, Water (aqua).

Ważne:

Bezzapachowy.

Wykorzystuje korzyści technologii Kosmetyku Sterylnego.

0% konserwantów.

Testowany dermatologicznie.

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