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CeraVe regenerujący krem do rąk 100ml
 

Cena: 34,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, ochronne, odbudowujące,
regenerujące

Marka Cerave

Miejsce
stosowania

dłonie, paznokcie

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać krem

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry atopowa, bardzo sucha, łuszcząca się,
podrażniona, sucha, zniszczona

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Właściwości bezzapachowy

Opis produktu
 

Masz wrażenie, że Twoje dłonie są ekstremalnie suche albo wyglądają na zniszczone? Łatwo się czerwienią i łuszczą, a każde sprzątanie
lub zmywanie naczyń silnie je podrażnia? A może cierpisz na atopowe zapalenie skóry lub egzemę? Wiesz, że większość tych problemów
może być związana z niedoborem ceramidów w skórze?

Właśnie dlatego Twoim najlepszym przyjacielem powinien stać się od dziś krem do suchych rąk CeraVe. Ma w składzie silnie
nawilżający kwas hialuronowy oraz trzy kluczowe ceramidy, które odbudowują barierę ochronną skóry i przez to najlepiej ją regenerują.
Specjalna technologia MVE sprawia, że wszystkie składniki z kremu są stopniowo uwalniane przez cały dzień. Dzięki temu nie musisz
nakładać go co pięć minut, bo CeraVe gwarantuje nawilżenie na wiele godzin. Dlatego to odpowiedni krem do bardzo suchych rąk, które
wymagają intensywnej ochrony przed słońcem, mrozem, wiatrem, czy stosowanymi do codziennego sprzątania detergentami.
Wszystkie te czynniki mogą sprzyjać nie tylko podrażnieniom, ale też szybszemu starzeniu się skóry dłoni. To też dobry krem do rąk
suchych dla Ciebie, jeśli nie lubisz mocno perfumowanych kosmetyków, bo krem CeraVe jest bezzapachowy.

Odpowiedni dla dzieci i dorosłych.
BEZZAPACHOWY

Cechy i Zalety
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Technologia MVE

Kontrolowany proces nawilżenia przez cały dzień

Kwas hialuronowy

Wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu nawilżenia skóry

Ochrona skóry

Chroni naskórek przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych

Sposób użycia

Nakładać obficie tak często, jak jest to konieczne.
Wmasować aż do całkowitego wchłonięcia się kremu.
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