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CERAVE Nawilżająca Emulsja 473 ml
 

Cena: 75,80 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 473 ml

Postać -

Producent L'OREAL POLSKA

Opis produktu
 

Opis
Nawilżająca emulsja z ceramidami CeraVe to produkt przeznaczony do pielęgnacji suchej i bardzo suchej skóry, który można stosować
na ciele i twarzy. Emulsja jest lekka, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy na skórze. Doskonale sprawdzi się jako baza
pod makijaż. Produkt CeraVe jest odpowiedni dla dorosłych i dzieci powyżej 3 lat, ponieważ jest niekomedogenny.

Emulsja nawilżająca z ceramidami CeraVe działa intensywnie nawilżająco, skutecznie wspiera procesy odbudowy skóry i wzmocnienia
jej bariery ochronnej. Unikatowa technologia MVE stopniowo uwalnia składniki aktywne, co zapewnia nawet 24-godzinne nawilżenie
skóry.

Emulsja zawiera ceramidy i kwas hialuronowy, które regenerują i koją skórę:

3 kluczowe ceramidy o takiej samej budowie jak ceramidy występujące naturalnie w skórze, pomagają w odbudowie warstwy ochronnej
skóry i przywracają jej kluczowe funkcje.
kwas hialuronowy pomaga w utrzymaniu właściwego poziomu nawilżenia skóry.
Formuła emulsji CeraVe jest bezwonna i hipoalergiczna, co oznacza, że jest bardzo delikatna dla skóry i nie powoduje podrażnień ani
wysuszenia. Produkt jest pakowany w wygodną pompkę, co ułatwia higieniczne i łatwe dozowanie odpowiedniej ilości kosmetyku.

Składniki
Wodę
Glicerynę - składnik nawilżający
Caprylic/Capric Triglyceride - składnik emolientowy, który zapobiega utracie wody przez skórę
Cetearyl Alcohol - emulgator, który łączy składniki w emulsję
Cetyl Alcohol - substancja zmiękczająca i nawilżająca skórę
Dimethicone - silikonowy składnik, który tworzy warstwę ochronną na skórze i zapobiega utracie wody
Phenoxyethanol - konserwant
Polysorbate 20 - emulgator, który ułatwia mieszanie się składników
Ceteareth-20 - emulgator, który łączy składniki w emulsję
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Behentrimonium Methosulfate - substancja zmiękczająca skórę
Polyglyceryl-3 Diisostearate - substancja emolientowa, która pomaga zachować wilgoć w skórze
Sodium Lauroyl Lactylate - substancja zmiękczająca skórę
Ethylhexylglycerin - konserwant i substancja zmiękczająca skórę
Potassium Phosphate - składnik regulujący pH
Disodium EDTA - substancja chelatująca, która wiąże metale i zapobiega ich oksydacji
Dipotassium Phosphate - składnik regulujący pH
Ceramide NP, AP i EOP - naturalne składniki skóry, które pomagają odbudować jej naturalną barierę ochronną i zwiększyć jej odporność
Phytosphingosine - składnik, który pomaga uszczelnić skórę i zmniejszyć jej podatność na infekcje
Cholesterol - naturalny składnik skóry, który zapewnia jej elastyczność i nawilżenie
Xanthan Gum - substancja żelująca, która zapewnia konsystencję emulsji
Hialuronian sodu - składnik nawilżający, który wiąże wodę w skórze
Witamina E - antyoksydant, który pomaga chronić skórę przed stresem oksydacyjnym.

Zastosowanie
Codzienna pielęgnacja skóry suchej i bardzo suchej.
Do twarzy i ciała.
Dla dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia

Sposób użycia
Wmasuj obfitą ilość emulsji w czystą i suchą skórę twarzy i/lub ciała.
Omijaj okolice oczu. W przypadku dostania się emulsji do oczu natychmiast przepłucz je wodą.
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