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CERAVE Nawilżający Krem do twarzy 52 ml
 

Cena: 56,41 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 52 ml

Postać -

Producent L'OREAL POLSKA

Opis produktu
 

Opis
Krem nawilżający Cerave to idealny produkt dla całej rodziny, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Ten krem został stworzony we
współpracy z dermatologami i skierowany jest do pielęgnacji skóry normalnej, suchej oraz podrażnionej. Krem doskonale nadaje się
także do pielęgnacji skóry w przypadku atopowego zapalenia skóry i łuszczycy, ponieważ pomaga wzmocnić barierę ochronną skóry,
która jest często osłabiona podczas tych schorzeń. Krem jest bardzo wygodny w stosowaniu, szybko się wchłania i nie pozostawia
tłustej warstwy na skórze. Dzięki technologii MVE, składniki kremu są stopniowo uwalniane, zapewniając długotrwałe nawilżenie skóry.

W składzie kremu znajdują się trzy niezbędne dla zdrowia skóry ceramidy, które pomagają zwiększyć poziom nawilżenia skóry i
odbudować jej naturalną barierę ochronną. Nikotynamid (witamina B3) działa kojąco na podrażnienia skóry i zapobiega powstawaniu
kolejnych. Kwas hialuronowy natomiast zapewnia optymalne nawilżenie skóry. To idealny krem do codziennej pielęgnacji skóry całej
rodziny, który pomoże zwiększyć jej nawilżenie i wzmocnić jej naturalną barierę ochronną.

Skład
Aqua/Water (woda) - podstawowy składnik kosmetyku, stanowiący rozpuszczalnik dla innych składników.
Glycerin (gliceryna) - składnik nawilżający, który pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia skóry.
Caprylic/Capric Triglyceride - emolient, czyli składnik zmiękczający skórę i zapobiegający jej utracie wilgoci.
Niacinamide (nikotynamid) - składnik nawilżający i kojący, który ma właściwości antyoksydacyjne i zapobiega utracie wody z naskórka.
Cetearyl Alcohol - składnik emulgujący, który umożliwia połączenie składników olejowych i wodnych w jednym produkcie.
Dimethicone - składnik silikonowy, który tworzy na skórze film ochronny i zapobiega utracie wody.
Phenoxyethanol - konserwant, który zapobiega rozwojowi mikroorganizmów w kosmetyku.
Ceteareth-20 - składnik emulgujący, który ułatwia mieszanie składników olejowych i wodnych.
Behentrimonium Methosulfate - składnik konserwujący, który ma również właściwości zmiękczające i nawilżające.
Caprylyl Glycol - składnik konserwujący i nawilżający.
Polyglyceryl-3 Diisostearate - emulgator, który ułatwia mieszanie składników olejowych i wodnych.
Sodium Lauroyl Lactylate - składnik emulgujący i nawilżający, który pomaga utrzymać odpowiedni poziom wilgoci w skórze.
Potassium Phosphate - składnik regulujący pH kosmetyku.
Disodium EDTA - składnik chelatujący, który pomaga usunąć zanieczyszczenia z kosmetyku.
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Dipotassium Phosphate - składnik regulujący pH kosmetyku.
Ceramide NP (ceramidy NP) - składnik z grupy lipidów, który pomaga wzmocnić naturalną barierę ochronną skóry.
Ceramide AP (ceramidy AP) - składnik z grupy lipidów, który pomaga wzmocnić naturalną barierę ochronną skóry.
Phytosphingosine (fitosfingozyna) - składnik z grupy lipidów, który pomaga wzmocnić naturalną barierę ochronną skóry.
Cholesterol (cholesterol) - składnik z grupy lipidów, który pomaga wzmocnić naturalną barierę ochronną skóry.
Xanthan Gum - substancja zagęszczająca, która wpływa na konsystencję kosmetyku.
Carbomer - substancja zagęszczająca, która wpływa na konsystencję kosmetyku.

Zastosowanie
Do pielęgnacja twarzy, która skutecznie nawilża skórę normalną i suchą. Nadaje się także do stosowania u osób z podrażnieniami i
silnym wysuszeniem skóry, a także przy łuszczycy i atopowym zapaleniu skóry. Produkt jest odpowiedni dla całej rodziny.

Sposób użycia
Nanieś krem na oczyszczoną skórę twarzy.
Delikatnie wmasuj.
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