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CeraVe nawilżający balsam do twarzy i ciała (skóra sucha i
bardzo sucha) 454 g
 

Cena: 78,79 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 454 g

Postać Balsamy, Mleczka

Producent CeraVe

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk CeraVe to nawilżający balsam do twarzy i ciała. Jest produktem o bogatym składzie, który stworzono we współpracy z
dermatologami. Kosmetyk może być stosowany zarówno przez pacjentów dorosłych, jak i dzieci. Jest to produkt hipoalergiczny i
niekomedogenny. Balsam jest bezzapachowy, a w jego składzie nie znajdują się oleje, dzięki czemu nie działa drażniąco również na
wrażliwą skórę. Kosmetyk jest bardzo delikatny dla skóry i nie wysusza jej.

Na co jest CeraVe nawilżający balsam do twarzy i ciała? Kosmetyk stosuje się w codziennej pielęgnacji skóry suchej i bardzo suchej.
Składniki aktywne zawarte w kosmetyku dbają o głębokie nawilżenie, a przy tym wspierają naturalną barierę ochronną skóry, w ten
sposób chroniąc ją przed szybkim wysuszaniem się. Redukują także podatność naskórka na niekorzystne działanie czynników
zewnętrznych. Z kosmetyku mogą codziennie korzystać osoby dorosłe i dzieci, gdyż jego skład nie jest obciążający. CeraVe nawilżający
balsam do twarzy i ciała bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku cery atopowej lub trądzikowej. Wykorzystać go można również przy
łuszczycy. Działanie kosmetyku pozwala pozbyć się dokuczliwego przesuszenia naskórka oraz podrażnień.

W opakowaniu znajduje się 454 g balsamu do twarzy i ciała CeraVe. W skład kosmetyku wchodzi specjalne połączenie 3 substancji
aktywnych (w tym kwasu hialuronowego) oraz 3 kluczowych ceramidów. Taka formuła sprawia, że skóra staje się odpowiednio
nawilżona i zadbana. Poza tym balsam do ciała wspomaga odbudowę naturalnej bariery ochronnej skóry. Kosmetyk wykorzystuje
specjalną, opatentowaną technologię MVE, dzięki czemu jego nawilżające składniki aktywne uwalniane są stopniowo, nawet przez 24
godziny od momentu zastosowania. Kwas hialuronowy zawarty w kosmetyku ma działanie głęboko nawilżające, a kompleks ceramidów
wspomaga regenerację bariery ochronnej skóry, przywracając jej kluczowe funkcje i chroniąc ją przed utratą wody. Szczegółowy skład
kosmetyku można sprawdzić na jego opakowaniu.

Jak stosować nawilżający balsam do twarzy i ciała CeraVe? Kosmetyk przeznaczony jest do użytku zewnętrznego i należy stosować
go zgodnie z zaleceniami producenta. Balsam można nakładać zarówno na twarz, jak i na całe ciało. Można aplikować go obficie na
skórę twarzy oraz pozostałych części ciała, ale musi przed tym zostać dobrze oczyszczona i osuszona. Każdorazowo balsam należy
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lekko wmasowywać w skórę, a jeśli okaże się to potrzebne, aplikację kosmetyku można powtórzyć. W czasie nakładania kosmetyku
należy omijać okolice oczu, a jeśli balsam przypadkowo się do nich dostanie, powinno się obficie przepłukać je wodą. Po zastosowaniu
nawilżającego balsamu do twarzy i ciała CeraVe skóra staje się lepiej nawilżona oraz chroniona przed niekorzystnym działaniem
czynników zewnętrznych.

Składniki
AQUA/WATER, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETYL ALCOHOL, CETEARETH-20, PETROLATUM,
DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, BEHENTRIMONIUM METHOSULFATE, POTASSIUM PHOSPHATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
SODIUM LAUROYL LACTYLATE, DISODIUM EDTA, DIPOTASSIUM PHOSPHATE, CERAMIDE NP, CERAMIDE AP, PHYTOSPHINGOSINE,
CHOLESTEROL, XANTHAN GUM, CARBOMER, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHEROL, CERAMIDE EOP.

Charakterystyka

CeraVe Moisturizing Cream to nawilżający balsam o bogatej, hypoalergicznej formule, która zawiera połączenie starannie
wyselekcjonowanych składników: kwasu hialuronowego oraz 3 kluczowych ceramidów. To właśnie dzięki nim odpowiednio
nawilża skórę oraz dba o odbudowę jej bariery ochronnej. Stworzony we współpracy z dermatologami balsam jest odpowiedni w
codziennej pielęgnacji skóry dorosłych i dzieci.
Produkt bezzapachowych i niekomedogenny, przeznaczony dla skóry suchej i bardzo suchej.

Stosowanie
Nałóż obfitą warstwę na skórze twarzy i ciała. Produkt odpowiedni dla dorosłych i dzieci.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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