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CeraVe oczyszczający żel do mycia ciała i twarzy 236ml
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, regulujące/ograniczające
wydzielanie sebum, wzmacniające

Marka Cerave

Miejsce
stosowania

ciało, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać żel

Przeznaczenie mycie, oczyszczanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry alergiczna, normalna, tłusta,
przetłuszczająca się, trądzikowa, wrażliwa

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Właściwości bezzapachowy

Opis produktu
 

Zapomnij o nieprzyjemnie ściągniętej skórze po myciu. CeraVe oczyszczający żel do mycia twarzy i ciała to idealne rozwiązanie na
suchą skórę po prysznicu.

Jest ultradelikatny, ale skutecznie oczyszcza całe ciało i usuwa nadmiar sebum z twarzy. A przy tym pozostawia uczucie komfortu, które
nie mija po zmyciu go ze skóry. Wiesz gdzie tkwi jego sekret? Żel do oczyszczania twarzy i ciała CeraVe został stworzony we współpracy
z dermatologami i ma w składzie trzy kluczowe ceramidy. To właśnie ich niedobór najczęściej odpowiada za suchość i pieczenie skóry
oraz towarzyszy wielu jej chorobom. Do tego żel oczyszczający do twarzy i ciała ma też kwas hialuronowy, który intensywnie nawilża,
oraz niacynamid wzmacniający barierę ochronną skóry. To połączenie zapewni Twojej skórze uczucie prawdziwego komfortu już w
trakcie mycia.

Masz niezwykle wrażliwą i alergiczną skórę? To też idealny żel oczyszczający dla Ciebie, bo jest pozbawiony substancji zapachowych i
jest hipoalergiczny. Dlatego mogą go stosować nawet dzieci. Boisz się, że zatka pory i nie wiesz, czy możesz stosować go także do
mycia twarzy? Dobra wiadomość: żel do oczyszczania twarzy i ciała CeraVe jest niekomedogenny. Do tego znajdująca się w nim
witamina B3 zmniejsza wydzielanie sebum, dlatego jest odpowiedni do oczyszczania skóry trądzikowej.

Odpowiedni dla dzieci i dorosłych.
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BEZZAPACHOWY
HIPOALERGICZNY

Cechy i zalety

Niacynamid

Wspiera ukojenie skóry

Pieniąca się formuła

Delikatny dla skóry

Niewysuszająca formuła

Sposób użycia:

Nanieść żel na dłoń, a następnie rozprowadzić na zwilżonej skórze. Zmyć wodą.
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