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CeraVe nawilżająca emulsja do mycia 473ml
 

Cena: 52,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, oczyszczające, odbudowujące,
regenerujące

Marka Cerave

Miejsce
stosowania

ciało, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać emulsja

Przeznaczenie mycie, oczyszczanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna, sucha, wrażliwa

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Właściwości bezzapachowy

Opis produktu
 

Czy nawilżanie skóry w trakcie mycia jest możliwe? Tak, zwłaszcza z Nawilżającą Emulsją do Mycia twarzy i ciała Cerave, stworzoną we
współpracy z dermatologami.

W trakcie kilkuminutowego prysznica delikatnie oczyszcza skórę, odbudowuje jej barierę ochronną i silnie nawilża. Do tego intensywnie
regeneruje, bo emulsja CeraVe ma w składzie trzy kluczowe dla zdrowia skóry ceramidy i kwas hialuronowy, które wzmacniają
odbudowę bariery ochronnej skóry. Możesz stosować ją do twarzy, aby usunąć sebum równie dobrze co nawilżający żel do mycia
twarzy. Masz bardzo wrażliwą skórę, którą podrażnia większość kosmetyków? Emulsja CeraVe jest hipoalergiczna, bezzapachowa i nie
pieni się, bo jest pozbawiona wszystkich agresywnych składników pianotwórczych, które mogą drażnić ciało i twarz. Dlatego stosuje się
ją tak dobrze jak olejek. Delikatnie rozprowadzasz ją po ciele od stóp aż po głowę, wmasowując również w twarz, jak nawilżający żel do
mycia twarzy. Szybko, łatwo, a Twoja skóra pozostaje nawilżona na wiele godzin. Dzięki stałemu poziomowi nawilżenia staje się też
lepiej chroniona przed podrażnieniami. Wypróbuj ten dermokosmetyk, który działa jak myjący żel nawilżający do twarzy i ciała oraz
balsam w jednym.

Odpowiednia dla dzieci i dorosłych.
BEZZAPACHOWY
HIPOALERGICZNY
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Cechy i Zalety

Technologia MVE®

Kontrolowany proces nawilżenia przez cały dzień

Kwas hialuronowy

Wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu nawilżenia skóry

Delikatny dla skóry

Niewysuszająca formuła

Sposób użycia:

Nanieść emulsje na dłoń, a następnie rozprowadzić na zwilżonej skórze. Delikatnie masować, następnie zmyć wodą.
Omijać okolice oczu. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.
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