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CERAVE Nawilżający Krem d/twarzySPF25 52ml
 

Cena: 64,45 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 52 ml

Postać -

Producent L'OREAL POLSKA

Opis produktu
 

Opis
Krem do twarzy CeraVe z SPF 25, o pojemności 52 ml, to produkt stworzony we współpracy z dermatologami, zawierający trzy kluczowe
ceramidy, które działają korzystnie na skórę. Skład kremu został specjalnie dobrany, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony
przeciwsłonecznej dla skóry normalnej i suchej. Dzięki skutecznym właściwościom nawilżającym, ten krem z SPF 25 CeraVe może
zastąpić klasyczne preparaty do twarzy podczas intensywnego wystawiania skóry na promieniowanie słoneczne, zarówno na plaży, jak i
w mieście.

CeraVe krem do twarzy z SPF 25 działa poprzez połączenie ceramidów z cholesterolem, kwasami tłuszczowymi, fitosfingozyną i
kwasem hialuronowym, co nawilża skórę i pomaga odbudować jej naturalną barierę ochronną. Dzięki zawartości filtru SPF 25, krem ten
zapewnia delikatną ochronę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Uzupełnianie ceramidów jest szczególnie zalecane dla
osób narażonych na stres i negatywne czynniki środowiskowe, które mogą występować przez cały rok, a nie tylko latem. Dzięki
zastosowanej technologii MVF, składniki aktywne są stopniowo uwalniane, co sprawia, że działanie nawilżające kremu utrzymuje się
nawet do 24 godzin.

Lekka konsystencja bezzapachowego kremu do twarzy CeraVe szybko się wchłania i nie powoduje powstawania zaskórników. Formuła
ta jest również odpowiednia dla skóry wrażliwej, trądzikowej lub tłustej, z tendencją do powstawania niedoskonałości.

Składniki
Aqua/Water, Homosalate, Glycerin, Octocrylene, Ethylhexyl Salicylate, Niacinamide (niacynamid), Aluminum Starch Octenylsuccinate,
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Cetearyl Alcohol, PEG-100 Stearate, Glyceryl Stearate, Dimethicone, Stearic Acid, Ceramide NP
(ceramidy), Ceramide AP (bceramidy), Ceramide EOP (ceramidy), Carbomer, Behentrimonium Methosulfate, Sodium Lauroyl Lactylate,
Myristic Acid, Sodium Hyaluronate (hialuronian sodu), Cholesterol, Palmitic Acid, Phenoxyethanol, Ammonium Polyacryloyldimethyl
Taurate, Disodium EDTS, Tocopherol (witamina E), Caprylyl Glycol, Xanthan Gum, Phytosphingosine, Ethylhexylglycerin.

Zastosowanie
Produkt pielęgnacyjny do codziennej ochrony przed słońcem.
Średnia ochrona UV (SPF 25) przed negatywnym działaniem promieni słonecznych i przesuszeniem skóry.
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Sposób użycia
Aby skutecznie chronić skórę przed słońcem przy użyciu nawilżającego kremu do twarzy SPF 25 CeraVe, należy przestrzegać
następujących zaleceń:

Rano nakładaj obficie krem na twarz i szyję, równomiernie rozprowadzając go na skórze.
Jeśli planujesz długotrwałą ekspozycję na słońce lub przebywasz w intensywnych warunkach słonecznych, zawsze dostosowuj poziom
ochrony przeciwsłonecznej. W takim przypadku warto powtórzyć aplikację kremu w ciągu dnia, szczególnie po dłuższym czasie
spędzonym na zewnątrz.
Podczas nakładania kremu unikaj kontaktu z oczami. Skup się na aplikacji na twarzy i szyi, omijając okolice oczu.
Jeśli jednak produkt dostanie się do oczu, przemyj je obficie dużą ilością wody, aby oczyścić skórę.
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