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AVENE A-OXITIVE KREM WYGŁADZAJĄCY KONTUR OCZU
15ml
 

Cena: 72,65 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać krem

Producent PIERRE FABRE Avene

Opis produktu
 

AVENE A-OXITIVE KREM WYGŁADZAJĄCY KONTUR OCZU, 15 ML

**Wskazania:**

Krem do zmęczonych oczu z pierwszymi oznakami starzenia się.

**Opis działania:**

Wygładzający krem ??pod oczy pomaga zredukować i zapobiec pierwszym widocznym oznakom starzenia się skóry oraz zwalczać
szkodliwe skutki codziennego stresu oksydacyjnego wywołanego czynnikami środowiskowymi dzięki KOMPLEKSOWI
REGENERACYJNEMU: 
Retinaldehyd: zwiększa aktywność komórkową, poprawia strukturę i koloryt skóry.
Prowitamina E: pomaga zapewnić skórze długotrwałą ochronę przed wolnymi rodnikami.
Bogaty w Wodę termalną Avene o działaniu zmiękczającym, kojącym i łagodzącym podrażnienia krem pod oczy, jest odpowiedni do
pielęgnacji każdego rodzaju skóry wokół oczu.
Rezultaty: Rano skóra wokół oczu jest odświeżona, promienna i wypoczęta. Dzień po dniu zmniejszają się zmarszczki i drobne linie,
kontur oczu staje się wygładzony i rozświetlony.

**Sposób użycia:**

Stosować na noc, delikatnie wklepując w skórę wokół oczu i wzdłuż łuku brwiowego.
W trakcie stosowania unikać ekspozycji na słońce oraz stosować odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną. Jeśli pojawi się uczucie
mrowienia, należy wydłużyć czas między kolejnymi aplikacjami. Unikać kontaktu z oczami. Nie stosować przez kobiety w ciąży. 

**Składniki:**
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Avene Thermal Spring Water (Avene Aqua), Mineral Oil (Paraffinum Liquidum), Butylene Glycol, Polysorbate 40, Squalane, Caprylic/Capric
Triglyceride, Sorbitan Palmitate, 1,2-Hexanediol, Bht, Caprylyl Glycol, Carbomer, Disodium Edta, Oleoyl Dipeptide-15, Oleoyl
Tetrapeptide-31, Red 33 (CI 17200), Retinal, Sodium Hydroxide, Tocopheryl Glucoside, Xanthan Gum.

**Wielkość opakowania:**

15 ml

**Producent:**

PFDC Polska,
ul. Belwederska 20/22,
00-762 Warszawa

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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