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LA ROCHE-POSAY LIPIKAR BAUME AP+ BALSAM
UZUPEŁNIAJĄCY POZIOM LIPIDÓW 400ml
 

Cena: 72,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

La Roche-Posay

Opis produktu
 

LA ROCHE-POSAY LIPIKAR BAUME AP+ M 400 ML

BALSAM REGENERUJĄCY O POTRÓJNYM DZIAŁANIU

Przeciw swędzeniu,
Przeciw nawracającej suchości,
Natychmiastowe ukojenie.

LIPIKAR Balsam AP+M wspiera równowagę mikrobiomu skóry.

To balsam regenerujący o potrójnym działaniu. Natychmiast koi skórę, zmniejsza uczucie swędzenia, dzięki czemu ogranicza potrzebę
drapania. Pomaga łagodzić zaostrzone stany suchości skóry, aż do ich ustąpienia. Przywraca funkcję bariery ochronnej skóry,
zapewniając długotrwałe uczucie komfortu. Do stosowania w przypadkach skrajnej suchości skóry niemowląt, dzieci i dorosłych.
Wskazany w przypadkach wrażliwej, bardzo suchej i podrażnionej skóry z tendencją do swędzenia, które prowadzi do zadrapań i
uszkodzeń naskórka. Produkt odpowiedni dla skóry atopowej, skłonnej do alergii.

Właściwości:

LIPIKAR Balsam AP+M koi bardzo suchą skórę i natychmiastowo po aplikacji zmniejsza swędzenie. Przywraca naturalną barierę
ochronną skóry i chroni ją, redukując nawroty suchości. Formuła stworzoną w trosce o maksymalną skuteczność i bezpieczeństwo -
może być stosowana przez całą rodzinę w celu poprawy jakości życia.
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Wskazania:

Skóra sucha i bardzo sucha, z tendencją do atopii.

Niemowlęta - Dzieci - Dorośli

Stosowanie:

Stosować rano lub wieczorem na twarz i ciało.

Szybko wchłaniająca się konsystencja zapewnia łatwość codziennego stosowania. Nie pozostawia tłustego filmu na skórze, nie klei się.

By przedłużyć i wzmocnić pozytywny efekt pielęgnacji z użyciem LIPIKAR Balsam AP+M, stosuj delikatnie myjące produkty
uzupełniające poziom lipidów takie jak LIPIKAR Syndet AP+ lub olejek myjący LIPIKAR Cleansing Oil AP+, a w ciągu dnia sztyft LIPIKAR
Stick AP+ na szczególnie przesuszone, swędzące miejsca.

Składniki:

MASŁO KARITÉ

Masło Karité to kluczowy składnik wszystkich formuł produktów Lipikar, znany ze swoich właściwości przywracania hydrolipidowej
warstwy skóry, zawierający lipidy podobne do tych występujących w skórze. Składnik pozyskiwany w sposób przyjazny ludziom i
środowisku. 100% masła Karité pochodzi ze zrównoważonych upraw w Burkina Faso.

NIACYNAMID

Przeciwzapalny składnik aktywny. Łagodzi uczucie swędzenia, a także stymuluje syntezę lipidów w skórze. Przeznaczony do skóry
atopowej.

FORMUŁA AP+M (AQUA POSAE + MICRORÉSYL)

Kompleks składników aktywnych przywracający równowagę mikrobiomu skóry - niewidocznego gołym okiem ekosystemu
mikroorganizmów bytujących na skórze. Odbudowuje i chroni barierę skórną oraz ogranicza żywotność bakterii, powstrzymując proces
tworzenia przez nie biofilmu – czyli struktury ochronnej, która pozwala im się namnażać i rosnąć.

Składniki (INCI):

Aqua / Water, Butyrospermum Parkii Butter / Shea Butter (masło shea), Glycerin (gliceryna), Dimethicone, Niacinamide, Cetearyl Alcohol,
Brassica Campestris Seed Oil / Rapeseed Seed Oil (olej z nasion rzepaku), Glyceryl Stearate, Ammoniumpolyacryloyldimethyl Taurate,
Peg-100 Stearate, Propanediol, Ophiopogon Japonicus Root Extract, Peg-20 Methyl Glucose Sesquistearate, Sorbitan Tristearate,
Dimethiconol, Sodium Chloride, Mannose, Coco-betaine, Disodium Edta, Capryloyl Glycine, Caprylyl Glycol, Vitreoscilla Ferment, Citric
Acid, Maltodextrin, Xanthan Gum, Tocopherol (witamina E), Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate.

Uwagi:

Nie połykać.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W razie dostania się produktu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.
Nie szczypie w oczy.
Bezzapachowa formuła.

Producent: LA ROCHE-POSAY, TSA 10007 F 92667 ASNIERES CEDEX, France.
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