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AVENE XERACALM A.D KOSTKA MYJĄCA ULTRABOGATA
KONSYSTENCJA 100g
 

Cena: 29,08 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g

Postać KOSTKA

Producent PIERRE FABRE Avene

Opis produktu
 

AVENE XERACALM A.D KOSTKA 100G

**Wskazania:**

Avene XeraCalm A.D Kostka myjąca ultrabogata konsystencja to kosmetyk pielęgnacyjny, który może być stosowany zarówno przez
osoby dorosłe jak i dzieci i niemowlęta. Doskonale lecz delikatnie myje bardzo suchą, skłonną do atopii i świądu skórę twarzy i ciała.
Nawilża i koi.

**Opis działania:**

XeraCalm A.D Kostka myjąca ultrabogata konsystencja marki Avene dzięki działaniu kompleksu I-modulia pomaga ograniczyć
podrażnienia i uczucie świądu będące konsekwencją suchości skóry. Zastosowana w niej woda termalna Avene cechuje się
udowodnionymi właściwościami kojącymi i łagodzącymi podrażnienia oraz zmniejszającymi odpowiedź zapalną skóry. Z kolei CER-
OMEGA  to kompleks ceramidów pozyskiwany z olejku z pierwiosnka, bogaty w kwasy omega-6: linolowy i palmowy. Niweluje on
suchość skóry, zapewniając optymalny poziom nawilżenia i odbudowując barierę hydrolipidową. Natomiast delikatna baza myjąca
oparta na niejonowych i anionowych środkach powierzchniowo czynnych delikatnie lecz skutecznie oczyszcza skórę. Kosmetyk
pozostawia skórę w stanie komfortu oraz zabezpiecza ją przed wysuszającym działaniem wody.  Kostka nie zawiera mydła i jest
bezzapachowa. Charakteryzuje ją fizjologiczne pH oraz bardzo dobra toleramcja przez skórę. Jej formuła została opracowana w taki
sposób by zminimalizować ryzyko wystąpienia alergii. Nie powoduje powstawania zaskórników.

**Sposób użycia:**

Nałóż na mokrą skórę, namydl, spłucz i delikatnie osusz skórę.

**Składniki:**
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Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Maltodextrin, Sodium Cocoyl Isethionate, Stearic Acid, Aqua, Cetearyl Alcohol, Paraffin, Oenothera
Biennis Oil, Ceteareth-6, Avene Thermal Spring Water. Aquaphilus Dolomiae Extract, Arginine, Citric Acid, MIcrocrystalline Wax,
Polyethylene, Titanium Dioxide, Tocopherol

**Wielkość opakowania:**

100g

**Producent:**

Avene
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o.
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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