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AVENE ANTIROUGERS MLECZKO OCZYSZCZAJĄCO-
ODŚWIEŻAJĄCE, 400ml
 

Cena: 58,44 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 400 ml

Postać mleczko

Producent PIERRE FABRE Avene

Opis produktu
 

AVENE ANTIROUGERS MLECZKO OCZYSZCZAJĄCO-ODŚWIEŻAJĄCE, 400 ML

**Wskazania:**

Mleczko oczyszczająco-odświeżające Eau Thermale Avene Antirougeurs to kosmetyk pielęgnacyjny opracowany z myślą o skórze
wrażliwej skłonnej do zaczerwienień. Przeznaczony do codziennego oczyszczania i demakijażu skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju
zanieczyszczenia i przynosi ulgę skórze naczynkowej.

**Opis działania:**

Eau Thermale Avene Antirougeurs Mleczko oczyszczająco-odświeżające bazuje na wodzie termalnej Avene oraz składnikach aktywnych,
które działają łagodząco na uczucie gorąca i ściągnięcia skóry tak charakterystyczne dla skóry wrażliwej, naczynkowej. Charakteryzuje
się delikatną, świeżą konsystencją, dzięki której możliwe jest wyjątkowo delikatne, a zarazem skuteczne oczyszczanie skóry nawet bez
użycia płatka kosmetycznego. Kosmetyk łączy w sobie walory kosmetyczne wody i właściwości odświeżającego żelu. Redukuje
zaczerwienienia, delikatnie i skutecznie oczyszcza, zmywa makijaż oraz wykazuje działanie kojące. Delikatnie chłodzi też skórę
przynosząc jej uczucie ulgi i ukojenia. Antirougeurs to dermatologiczne mleczko oczyszczające, które pozostawia skórę dokładnie
oczyszczoną i świeżą. Mleczko nie podrażnia, nawet najbardziej wrażliwych oczu i jest bardzo wydajne. Produkt wolny od parabenów.
Hypoalergiczny i niekomedogenny.

**Sposób użycia:**

Mleczko aplikuj na skórę twarzy rano i wieczorem za pomocą płatka kosmetycznego lub opuszkami palców, wykonując masaż, a
następnie usuń je przy pomocy wacika.

**Składniki:**
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Avene Thermale Spring Water, C12-15 Alkyl Benzoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Poloxamer 188, 4-T-ButylCycloHexanol, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Benzoic acid, C12-20 Alkyl Glucoside,  C14-22 Alcohols, Carbomer, Chlorphenesin, Disodium EDTA,
Octyldodecanol, Pongamia Glabra Seed Oil, Sodium Hydroxide

**Wielkość opakowania:**

400 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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