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PHYSIOGEL, Krem hipoalergiczny, łagodzenie i ulga, 40ml
 

Cena: 62,98 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać -

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

PHYSIOGEL, Krem hipoalergiczny, łagodzenie i ulga, 40ml

Physiogel Łagodzenie i Ulga krem o bogatej konsystencji do twarzy widocznie zmniejsza oraz łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia
skóry. Hipoalergiczny. Nie zatyka porów.

Krem do twarzy o bogatej konsystencji.

91% kobiet już po 2 tygodniach zaobserwowało redukcję zaczerwienienia*
10% więcej lipidów (w porównaniu do Physiogel krem do twarzy Łagodzenie i Ulga 30 ml)
Natychmiast przynosi ulgę bardzo suchej i napiętej skórze
Zmniejsza zaczerwienienie skóry
Zapewnia długotrwałe i intensywne nawilżenie skóry
W oparciu o technologię BioMimic

Informacje o badaniu: Nieoznaczone produkty testowano przez 14 dni pośród 166 kobiet w wieku 25-45 lat, które określiły swoją skórę
twarzy jako przesuszoną, wrażliwą i skłonną do zaczerwienienia.

Skład według INCI
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii Butter, Glycerin, Pentylene Glycol, Hydrogenated Lecithin, Cocos Nucifera Oil,
Hydroxyethylcellulose, Squalane, Carbomer, Sodium Carbomer, Xanthan Gum, Ceramide 3.

Właściwości
Technologia: Physiogel® krem (bogata konsystencja) z serii Łagodzenie i Ulga działa w sposób naturalny i delikatny odbudowując
barierę ochronną skóry odpowiedzialną za jej nawilżanie.
Zawiera opatentowaną technologię BioMimic® z kompleksem łagodzącym składającym się z podstawowych lipidów.
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Widocznie zmniejsza przesuszenie i zaczerwienienie skóry i daje uczucie ulgi wrażliwej skórze.
Sprawia, że twoja skóra jest miękka i przyjemna w dotyku oraz ma bardziej równomierny koloryt.

Kluczem do miękkiej, gładkiej i nawilżonej skóry jest prawidłowo funkcjonująca bariera ochronna skóry. Dlatego też krem (bogata
konsystencja) z serii Łagodzenie i Ulga zawiera opatentowaną technologię Physiogel BioMimic® która działa naturalnie i łagodnie, aby:

Dopasować się do potrzeb skóry wrażliwej - zawiera tylko czyste i łagodne składniki - nie zawiera substancji i zapachowych,
konserwantów i barwników
Łagodzić skórę
Odbudowywać barierę ochronną skóry tak, aby stała się miękka, gładka i mniej wrażliwa
Przeznaczenie
Do skóry bardzo suchej, wrażliwej i skłonnej do zaczerwienienia.
Odpowiedni do stosowania pod codzienny makijaż.
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