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LA ROCHE LIPIKAR Balsam AP+M 400ml - - 400 ml
 

Cena: 94,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml

Postać -

Producent L'OREAL POLSKA

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Regenerujący balsam o potrójnym działaniu przeznaczony do skóry wrażliwej, suchej, bardzo suchej, z tendencją do atopii: •
natychmiastowo koi • działa przeciw swędzeniu • oraz przeciw nawracającej suchości. Od pierwszych dni życia. Niemowlęta, dzieci i
dorośli. Jest to rewolucyjna formuła oparta o najnowsze odkrycia w dziedzinie mikrobiomu skóry. Lipikar Baume AP+M to unikalne
połączenie składników aktywnych, które wspiera równowagę mikrobiomu skóry: • Aqua Posae Filiformis o właściwościach
przywracających równowagę mikrobiomu skóry, koi i łagodzi stany zapalne oraz zmniejsza częstotliwość nawrotów atopii • microresyl -
ekstrakt pochodzenia naturalnego z korzenia konwalnika japońskiego ograniczający żywotność szkodliwych bakterii na skórze poprzez
powstrzymywanie procesu tworzenia przez nie biofilmu • niacynamid- łagodzi podrażnienia, zaczerwienienie i świąd • masło karite-
odbudowuje naturalną warstwę ochronną skóry • woda termalna z La Roche- Posay o właściwościach kojących i łagodzących.
DOSKONAŁE WYNIKI BADAŃ W ZAKRESIE SKUTECZNOŚCI, TOLERANCJI I KONSYSTENCJI. SKUTECZNOŚĆ: • 90% pacjentów
potwierdziło natychmiastową widoczność rezultatów po zastosowaniu balsamu* • 99% pacjentów stwierdziło, że odczuwa całodzienny
komfort po zastosowaniu* • 100% przebadanych stwierdza, że szczytowe okresy suchości wydają się łagodniejsze • 100% pacjentów
potwierdziło, że ogólny wygląd skóry wydaje się lepszy • 100% przebadanych twierdzi, że uczucie ściągnięcia skóry jest
złagodzone TOLERANCJA: • Badanie kliniczne pod kontrolą dermatologiczną* Rezultaty: DOSKONAŁA TOLERANCJA • Badanie
kliniczne pod kontrolą pediatryczną Rezultaty: DOSKONAŁA TOLERANCJA • Badanie pod kątem wywołania alergii* Rezultaty: BRAK
PODRAŻNIEŃ KONSYSTENCJA: • 93% - produkt ma przyjemną konsystencję • 98%- produkt jest przyjemny w użyciu • 96%- pozostawia
skórę jedwabistą w dotyku *Badanie formuły z udziałem 258 osób z suchą i bardzo suchą skórą, z tendencją do atopii. Samoocena, 54
zdrowe kobiety w wieku 18-60 lat, mające suchą i bardzo suchą skórę oraz szorstką na nogach. 100% kobiet w wywiadzie juz wcześniej
cierpiało z powodu atopii. 100% badanych kobiet miało wrażliwą skórę. *54 dorosłych pacjentów. 100% z bardzo suchą skórą.
Aplikacja: raz dziennie na skórę ciała przez 4 tygodnie. 33 dzieci w wieku 3-36 miesięcy i 33 dzieci w wieku 3-12 lat. Skóra bardzo
sucha, z tendencją do atopii. Aplikacja: raz dziennie na skórę ciała przez 28 dni. * 100 zdrowych osób. Aplikacja: test płatkowy, 48h.
Produkt zawiera napisy w języku polskim.

Składniki
609959 42 - INGREDIENTS: AQUA / WATER • BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER / SHEA BUTTER • GLYCERIN • DIMETHICONE •
NIACINAMIDE • CETEARYL ALCOHOL • BRASSICA CAMPESTRIS SEED OIL / RAPESEED SEED OIL • GLYCERYL STEARATE • AMMONIUM
POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE • PEG-100 STEARATE • PROPANEDIOL • OPHIOPOGON JAPONICUS ROOT EXTRACT • PEG-20
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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 (F.I.L. B237057/1).
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