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La Roche-Posay, Zestaw wyprawkowy
 

Cena: 91,32 pln

Opis słownikowy

Opakowanie

Postać

Producent

Opis produktu
 

La Roche-Posay, zestaw wyprawkowy, krem myjący, 200ml + balsam kojący, 15ml + balsam regenerujący, 75ml + książka w
prezencie

**Opis:**

La Roche-Posay Lipikar Syndet AP+, ultradelikatny krem myjący dla skóry atopowej, od urodzenia, 200ml:

Krem myjący o wysokiej tolerancji. Odpowiedni już od pierwszych dni życia. Pielęgnacja przeciw podrażnieniom i swędzeniu skóry.
Stworzony z myślą o najwyższym bezpieczeństwie.  Łagodzi skrajną suchość skóry, pomaga przywrócić równowagę mikrobiomu.
Ultradelikatna formuła kremu myjącego do ciała, wzbogacona o Masło Shea i niacynamid, w połączeniu z Aqua Posae Filiformis, nowym
i opatentowanym składnikiem aktywnym aby działać na czynniki determinujące atopowe zapalenie skóry. Niacynamid to składnik
przeciwzapalny. Łagodzi uczucie swędzenia. Pobudza również syntezę lipidów w skórze. Masło Shea to kluczowy składnik w produktach
Lipikar. Znany z właściwości odżywczych. Przywraca równowagę lipidową skóry. Aqua Posae Filiformis to opatentowany składnik, który
przywraca i stabilizuje równowagę mikrobiomu na skórze. Odbudowuje i chroni barierę skórną.

La Roche Posay Cicaplast Baume B5, kojący balsam regenerujący, 15ml:

Cicaplast Baume B5 to kojący balsam regenerujący, który skutecznie łagodzi podrażnienia, suchość i inne oznaki wrażliwej skóry u
dzieci, jak i u dorosłych. Zaawansowana formuła, by wyeliminować podrażnienia naskórka i pieczenie skóry. Przynosi ukojenie
podrażnionej skórze i regenerują ją. Balsam zwalcza skutki podrażnienia naskórka: spękania, szorstkość, otarcia, suchość. Połączenie
nawilżającego masła Karite (Shea) i gliceryny, kojącego pantenolu, regenerującego madekasozydu oraz kompleksu mineralnego sprawia,
że kojący balsam regenerujący przynosi natychmiastową ulgę.

La Roche-Posay Lipikar Baume AP+M, balsam regenerujący do skóry atopowej, od urodzenia, 75ml:

Lipikar balsam AP+M wspiera równowagę mikrobiomu skóry. Odpowiedni już od pierwszych dni życia. To balsam regenerujący o
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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. 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 stworzona w trosce o
maksymalną skuteczność i bezpieczeństwo - może być stosowana przez całą rodzinę w celu poprawy jakości życia. Masło Karite 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 Karite pochodzi ze zrównoważonych upraw w Burkina Faso. Niacynamid to Przeciwzapalny składnik aktywny. Łagodzi uczucie
swędzenia, a także stymuluje syntezę lipidów w skórze. Przeznaczony do skóry atopowej. Formuła AP+M (Aqua Posae + Microresyl) to
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:**

La Roche-Posay Lipikar Syndet AP+, ultradelikatny krem myjący dla skóry atopowej, od urodzenia, 200ml:

Aqua / Water, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Peg-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Coco-Betaine, Polysorbate 20, Peg-7 Glyceryl
Cocoate, Niacinamide, Acrylates Copolymer, Butyrospermum Parkii Butter / Shea Butter, Citric Acid, Cocamide Mea, Disodium Edta,
Mannose, Polyquaternium-11, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Styrene/Acrylates Copolymer, Vitreoscilla
Ferment.

La Roche Posay Cicaplast Baume B5, kojący balsam regenerujący, 15ml:

Aqua/Water, Hydrogenated Polyisobutene, Dimethicone, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter/Shea Butter, Panthenol, Propanediol,
Butylene Glycol, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Trihydroxystearin, Zinc Gluconate,
Madecassoside, Manganese Gluconate, Silica, Aluminum Hydroxide, Magnesium Sulfate, Disodium Edta, Copper Gluconate, Capryloyl
Glycine, Citric Acid, Acetylated Glycol Stearate, Polyglyceryl-4 Isostearate, Tocopherol, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl
Hydroxyhydrocinnamate, CI 77891/Titanium Dioxide.

La Roche-Posay Lipikar Baume AP+M, balsam regenerujący do skóry atopowej, od urodzenia, 75ml:

Aqua / Water, Butyrospermum Parkii Butter / Shea Butter, Glycerin, Dimethicone, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Brassica Campestris
Seed Oil / Rapeseed Seed Oil, 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,
Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl, Hydroxyhydrocinnamate.

**Sposób użycia:**

La Roche-Posay Lipikar Syndet AP+, ultradelikatny krem myjący dla skóry atopowej, od urodzenia, 200ml:

Delikatnie myje i łatwo się spłukuje. Wlewać do wanienki lub używać pod prysznicem. Nanieść niewielką ilość Lipikar Syndet AP+ na
dłoń, a następnie rozprowadzić na zwilżonej wodą skórze. Delikatnie masować, następnie zmyć wodą. Nie szczypie w oczy.

La Roche Posay Cicaplast Baume B5, kojący balsam regenerujący, 15ml:

Nanieść balsam na oczyszczoną skórę dotkniętą podrażnieniami i delikatnie wmasować. Poczekać do wchłonięcia. Balsam należy
stosować w ramach codziennej pielęgnacji oraz zawsze wtedy, gdy pojawia się dyskomfort spowodowany suchą, szorstką i podrażnioną
skórą.

La Roche-Posay Lipikar Baume AP+M, balsam regenerujący do skóry atopowej, od urodzenia, 75ml:

Szybko wchłaniająca się konsystencja zapewnia łatwość codziennego stosowania. Nie pozostawia tłustego filmu na skórze, nie klei się.
Stosować rano lub wieczorem na twarz i ciało.
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**Wielkość opakowania:**

Krem myjący: 200ml
Balsam: 15 ml
Balsam: 75ml

**Producent:**

LA ROCHE-POSAY
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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