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CeraVe SA wygładzający żel do mycia 236ml
 

Cena: 45,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, nawilżające,
oczyszczające, odświeżające,
regulujące/ograniczające wydzielanie
sebum, wzmacniające, złuszczające,
zmiękczające

Marka Cerave

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać żel

Problem trądzik, niedoskonałości

Przeznaczenie mycie, oczyszczanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry podrażniona, sucha, szorstka, tłusta,
przetłuszczająca się, trądzikowa, wrażliwa

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Właściwości bezzapachowy

Opis produktu
 

Unikalna, wygładzająca formuła opracowana z dermatologami delikatnie oczyszcza i złuszcza skórę. Jednocześnie nie narusza
naturalnej bariery ochronnej i dba o prawidłowe nawilżenie poprzez zawartość 3 kluczowych ceramidów i kwasu hialuronowego.

Jaki stosujesz żel do mycia twarzy? Skóra sucha i podatna na podrażnienia wymaga specjalnej pielęgnacji. Dobry żel do mycia powinien
usuwać zanieczyszczenia i nadmiar sebum, a także być wyjątkowo delikatny – taki jest CeraVe SA Wygładzający żel do mycia.

Wygładzający żel do mycia jest niezwykle wygodny w stosowaniu. Zawiera cenne ceramidy, kwas hialuronowy i niacynamid,
zapewniając skórze optymalne nawilżenie. Jego specjalistyczna formuła pozwala na skuteczne złuszczanie i zmiękczanie skóry, a także
wygładzanie suchej i szorstkiej skóry.

Wygładzający żel do mycia zmniejsza też produkcję sebum i można go używać także w przypadku problemów z trądzikiem. Łagodzi
podrażnienia, wykazuje działanie kojące i odświeżające, usuwa zanieczyszczenia i tłuszcz. Wygładzający żel do mycia wzmacnia też
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barierę ochronną skóry. Jego działanie jest kompleksowe – zapewnia uczucie komfortu, nawilża, wygładza i chroni. Sprawdzi się nawet
do cery wrażliwej i podatnej na podrażnienia, gdyż jest to kosmetyk hipoalergiczny.

Wygładzający żel do mycia - wmasuj w mokrą skórę następnie spłucz. Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu,
spłucz wodą.

Cechy i Zalety

Kwas salicylowy

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

Bez mikrogranulek

Bez zawartości mikrogranulek, które mogą podrażniać skórę

Delikatny dla skóry

Niewysuszająca formuła

Sposób użycia

Nanieść żel na dłoń, a następnie rozprowadzić na zwilżonej skórze.
Delikatnie masować, następnie zmyć wodą. Omijać okolice oczu. W przypadku dostania się do oczu, spłukać dużą ilością wody.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

