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CERAVE Nawilżający Balsam 340 g
 

Cena: 67,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 340 g

Postać -

Producent L'OREAL POLSKA

Opis produktu
 

Opis
Balsam nawilżający do twarzy i ciała z ceramidami marki CeraVe jest produktem kosmetycznym o wszechstronnym zastosowaniu, który
pomaga nawilżyć suchą i bardzo suchą skórę, w tym również atopową skórę z problemem trądziku i łuszczycy. Jego formuła oparta jest
na technologii MVE, która kontroluje nawilżenie skóry przez długi czas. Skład balsamu zawiera trzy rodzaje ceramidów, które poprawiają
funkcjonowanie skóry, kwas hialuronowy, który pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia naskórka oraz składniki aktywne, które
odżywiają, nawilżają i wzmacniają odbudowę bariery naskórka. Produkt ten pomaga również w usuwaniu podrażnień, przesuszeń oraz w
odtwarzaniu warstwy ochronnej skóry. Balsam może być stosowany zarówno na ciało, jak i twarz, a jego formuła nie wysusza skóry, nie
zatyka porów i jest odpowiednia dla dzieci od 3 roku życia i dorosłych.

Składniki
Gliceryna - substancja nawilżająca, która zatrzymuje wodę w skórze i zapobiega jej przesuszeniu.
Cetearyl Alcohol - emulgator, który stabilizuje i łączy składniki kosmetyku.
Caprylic/Capric Triglyceride - substancja zmiękczająca i natłuszczająca skórę.
Cetyl Alcohol - substancja zmiękczająca i natłuszczająca skórę.
Ceteareth-20 - emulgator, który stabilizuje i łączy składniki kosmetyku.
Wazelina - substancja natłuszczająca, która tworzy warstwę ochronną na skórze, zapobiegając utracie wilgoci.
Dimethicone - silikonowy polimer, który utrzymuje nawilżenie skóry i chroni przed utratą wody.
Phenoxyethanol - konserwant, który zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów w kosmetyku.
Behentrimonium Methosulfate - emulgator, który stabilizuje i łączy składniki kosmetyku.
Potassium Phosphate - substancja buforująca, która reguluje pH kosmetyku.
Ethylhexylglycerin - substancja zapachowa i konserwująca, która działa antybakteryjnie i antygrzybiczo.
Sodium Lauroyl Lactylate - substancja powierzchniowo czynna, która zwiększa zdolność kosmetyku do rozpuszczania w wodzie.
Disodium EDTA - substancja chelatująca, która zapobiega degradacji składników kosmetyku.
Dipotassium Phosphate - substancja buforująca, która reguluje pH kosmetyku.
Ceramide NP, Ceramide AP, Ceramide EOP - rodzaje ceramidów, które pomagają w odbudowie i wzmocnieniu bariery ochronnej skóry
oraz chronią przed utratą wilgoci.
Phytosphingosine - substancja o właściwościach przeciwzapalnych, która pomaga w walce z trądzikiem.
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Cholesterol - substancja natłuszczająca, która utrzymuje równowagę lipidową skóry.
Xanthan Gum - substancja żelująca, która zapobiega rozwarstwianiu się składników kosmetyku.
Kwas hialuronowy - substancja nawilżająca, która wiąże wodę w skórze i zapobiega jej przesuszeniu.
Witamina E - substancja o właściwościach przeciwutleniających, która chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Zastosowanie
produkt jest przeznaczony do suchej i bardzo suchej skóry twarzy i ciała oraz jest odpowiedni dla atopowej skóry z problemem trądziku i
łuszczycy. Może być stosowany zarówno przez dorosłych, jak i dzieci od 3 roku życia.

Sposób użycia
Dokładne instrukcje dotyczące stosowania balsamu nawilżającego CeraVe powinny znajdować się na opakowaniu produktu lub na
ulotce informacyjnej dołączonej do niego. Ogólnie jednak zaleca się nałożenie wystarczającej ilości balsamu na skórę twarzy i ciała, aby
pokryć całą powierzchnię, a następnie delikatnie wmasowanie produktu w skórę. Podczas aplikacji należy unikać okolic oczu i w
przypadku dostania się balsamu do oczu, przemyć je dokładnie wodą.
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