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CeraVe nawilżający krem do twarzy 52ml
 

Cena: 43,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, nawilżające, regenerujące,
wzmacniające

Marka Cerave

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry atopowa, łuszcząca się, normalna,
podrażniona, sucha

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Właściwości bezzapachowy

Opis produktu
 

Zazwyczaj po nałożeniu kremu czujesz ulgę przez godzinę, a potem Twoja skóra twarzy znowu piecze i jest ściągnięta? Nawilżający
krem do twarzy CeraVe miło Cię zaskoczy.

Ten krem nawilżający do twarzy to zbawienie dla podrażnionej i wysuszonej skóry. Ma w składzie trzy kluczowe dla zdrowia skóry
ceramidy, których niedobór sprzyja jej suchości. A także kwas hialuronowy, jeden z najlepszych składników nawilżających. Dzięki
specjalnej technologii, która gwarantuje stopniowe uwalnianie składników, zapewnia uczucie nawilżenia na cały dzień. Do tego koi
podrażnienia i zapobiega powstawaniu kolejnych. To zasługa znajdującego się w nim niacynamidu. Ten mocno nawilżający krem do
twarzy może być też Twoim wsparciem w pielęgnacji, jeśli masz łuszczycę czy atopowe zapalenie skóry. Pomaga wzmacniać barierę
ochronną skóry, która jest mocno osłabiona w przebiegu tych schorzeń. CeraVe to idealny nawilżający krem do twarzy dla wszystkich,
zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Ma jeszcze jedną ważną zaletę - komfort stosowania. Jeśli uważasz, że dobry krem nawilżający do
twarzy powinien mocno regenerować skórę, a jednocześnie nie być na niej zbyt wyczuwalny, CeraVe będzie odpowiednim rozwiązaniem.
Szybko się wchłania, ale uczucie przyjemnego nawilżenia zostaje z Tobą na wiele godzin.

Odpowiedni dla dzieci i dorosłych.
BEZZAPACHOWY
NIEKOMEDOGENNY
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Cechy i Zalety

Niacynamid

Wspiera ukojenie skóry

Technologia MVE

Kontrolowany proces nawilżenia przez cały dzień

Kwas hialuronowy

Wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu nawilżenia skóry

Sposób użycia:

Nakładać obficie na skórę.
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