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Avene Xeracalm AD, balsam uzupełniający lipidy, 400 ml
 

Cena: 121,95 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

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

Opis produktu
 

AVENE XERA CALM A.D BALSAM UZUPEŁNIAJĄCY LIPIDY - 400 ML
Wskazania:

Balsam Avene XeraCalm A.D. wpływa na regenerację skóry suchej, bardzo suchej i atopowej.

Właściwości:

Dermokosmetyk Avene uzupełniający lipidy pomaga pozbyć się uczucia świądu nawet o 97%. Balsam Avene XeraCalm A.D. wpływa na
skórę na trzech płaszczyznach:

Działanie przeciwzapalne - ogranicza uwalnianie cytokin i chemokin prozapalnych,

Działanie przeciwświądowe - redukuje aktywność receptora PAR-2,

Odbudowuje płaszcz hydro-lipidowy skóry - wpływa na wzrost ilości peptydów przeciwdrobnoustrojowych co podnosi
wrodzoną odporność skóry.

Formuła balsamu uzupełniającego lipidy XeraCalm A.D została opracowana przy wykorzystaniu minimalnej liczby składników:

Kompleks l-modulia - to kompozycja składników znajdujących się w mikroflorze zawartej w wodzie termalnej Avene, zmniejsza
uczucie świądu wywołane suchością skóry oraz koi zaczerwienienia i podrażnienia spowodowane nad reaktywnością skóry,
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CER-OMEGA - lipidy odpowiadające lipidom w skórze, wspierają regenerację, odżywiają i wzmacniają film ochronny, zwiększając
tym samym naturalną odporność skóry na drażniące czynniki zewnętrzne,

Woda termalna Avene - o właściwościach kojących i łagodzących podrażnienia zmniejsza uczucie dyskomfortu i zmiękcza
skórę.

Produkt ten należy do generacji „Kosmetyku Sterylnego" i łączy składniki aktywne zaawansowanej technologii z wodą termalną Avene.
Ostatecznie skóra jest ukojona, odzyskuje komfort i miękkość.

Stosowanie:

XeraCalm A.D Balsam uzupełniający lipidy należy nakładać raz lub dwa razy dziennie na suchą skórę twarzy i/lub ciała, po uprzednim jej
oczyszczeniu.

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,
sodium acetate. sorbitan isostearate, tocopherol, water (aqua).

Uwagi:

Nie zawiera żadnych substancji zapachowych, alkoholu ani barwników.

Dystrybutor: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 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/

