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CERAVE regenerujący krem do rąk - 100ml
 

Cena: 32,84 zł

Opis słownikowy

MARKA CERAVE

OPAKOWANIE 100 ml

POSTAĆ KREM DO RĄK

PRODUCENT L'OREAL POLSKA

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
RODZAJ REJESTRACJI: dermokosmetyk

PRODUCENT: Cerave

ILOŚĆ: 100ml

Regenerujący krem do rąk

ZASTOSOWANIE:

Właśnie dlatego Twoim najlepszym przyjacielem powinien stać się od dziś krem do suchych rąk CeraVe. Ma w składzie silnie
nawilżający kwas hialuronowy oraz trzy kluczowe ceramidy, które odbudowują barierę ochronną skóry i przez to najlepiej ją regenerują.
Specjalna technologia MVE sprawia, że wszystkie składniki z kremu są stopniowo uwalniane przez cały dzień. Dzięki temu nie musisz
nakładać go co pięć minut, bo CeraVe gwarantuje nawilżenie na wiele godzin. Dlatego to odpowiedni krem do bardzo suchych rąk, które
wymagają intensywnej ochrony przed słońcem, mrozem, wiatrem, czy stosowanymi do codziennego sprzątania detergentami.
Wszystkie te czynniki mogą sprzyjać nie tylko podrażnieniom, ale też szybszemu starzeniu się skóry dłoni. To też dobry krem do rąk
suchych dla Ciebie, jeśli nie lubisz mocno perfumowanych kosmetyków, bo krem CeraVe jest bezzapachowy.

Odpowiedni dla dzieci i dorosłych.

BEZZAPACHOWY

SPOSÓB UŻYCIA:
Sposób użycia: nakładać obficie tak często, jak jest to konieczne.
Wmasować aż do całkowitego wchłonięcia się kremu.
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SKŁAD:
2021517 - INGREDIENTS: AQUA/WATER, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETYL ALCOHOL,
CETEARETH-20, PETROLATUM, BEHENTRIMONIUM METHOSULFATE, CARBOMER, CERAMIDE AP, CERAMIDE EOP, CERAMIDE NP,
CHOLESTEROL, DIMETHICONE, DIPOTASSIUM PHOSPHATE, DISODIUM EDTA, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL,
PHYTOSPHINGOSINE, POTASSIUM PHOSPHATE, SODIUM HYALURONATE, SODIUM LAUROYL LACTYLATE, TOCOPHEROL, XANTHAN
GUM. (Code F.I.L. D215085/2)

Pamiętaj, że lista składników umieszczana na produktach naszej marki jest regularnie udoskonalana. Zachęcamy do zapoznania się z
najbardziej aktualną listą składników na opakowaniu produktu, aby upewnić się, że dany produkt jest odpowiedni dla Ciebie i Twojej
skóry.
Pamiętaj, że lista składników umieszczana na produktach naszej marki jest regularnie udoskonalana. Zachęcamy do zapoznania się z
najbardziej aktualną listą składników na opakowaniu produktu, aby upewnić się, że dany produkt jest odpowiedni dla Ciebie i Twojej
skóry.
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