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CeraVe SA wygładzający balsam 177ml
 

Cena: 42,99 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, nawilżające, odbudowujące,
wygładzające, złuszczające, zmiękczające

Marka Cerave

Miejsce
stosowania

ciało

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać balsam

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry atopowa, łuszcząca się, sucha, szorstka

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Właściwości bezzapachowy

Opis produktu
 

Złuszcza, zmiękcza i wygładza szorstką skórę oraz wspiera odbudowę bariery ochronnej skóry.

Wygładzający balsam z mocznikiem, wzbogacony o cenne ceramidy, to kosmetyk przeznaczony do skóry suchej, szorstkiej i z grudkami.
Wygładzający balsam do ciała z mocznkiem zapewnia optymalny poziom nawilżenia i poprawia fakturę skóry. Jego innowacyjna
formuła MVE sprawia, że regularnie stosowany skutecznie zmiękcza, złuszcza i wygładza skórę.

Wygładzający balsam z mocznikiem wzbogacony kwasem hialuronowym i salicylowym. Cenne składniki są uwalniane stopniowo, dzięki
czemu znakomite efekty są widoczne i odczuwalne przez cały dzień. Wygładzające balsamy z mocznikiem łagodzą podrażnienia i
zapobiegają ich powstawaniu, są ważnym kosmetykiem w codziennej podstawowej pielęgnacji.

Cerave SA Wygładzające balsamy z 10% mocznikiem – zatrzymują wilgoć i zmiękczają skórę. Są też wsparciem dla skóry z łuszczycą
lub AZS, gdyż wzmacniają ochronną barierę skóry. Na uwagę zasługuje też jego wysoki komfort stosowania – jest nietłusty dzięki
czemu wchłania się szybko i pozostawia miłe uczucie nawilżenia..

Cerave SA Wygładzający balsam z 10% mocznikiem nakładaj obficie w miarę potrzeb. Unikaj okolic oczu. W przypadku kontaktu, obficie
spłucz wodą.
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Cechy i Zalety

Technologia MVE

Kontrolowany proces nawilżenia przez cały dzień

10% Mocznik

Pomaga przyciągać i zatrzymywać wilgoć

Kwas salicylowy

Złuszcza i wygładza – niezbędny w pielęgnacji szorstkiej, grudkowatej i suchej skóry

Sposób użycia

Nakładać na skórę dwa razy dziennie. Wmasować aż do całkowitego wchłonięcia się balsamu.
Zaprzestać stosowania w przypadku pojawienia się podrażnienia.
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