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CERAVE Wygładzajacy Balsam 177 ml
 

Cena: 45,04 zł

Opis słownikowy

MARKA CERAVE

OPAKOWANIE 177 ml

POSTAĆ BALSAM

PRODUCENT L'OREAL POLSKA

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Wygładzający balsam z mocznikiem, wzbogacony o cenne ceramidy, to kosmetyk przeznaczony do skóry suchej, szorstkiej i z grudkami.
Wygładzający balsam do ciała z mocznkiem zapewnia optymalny poziom nawilżenia i poprawia fakturę skóry. Jego innowacyjna
formuła MVE sprawia, że regularnie stosowany skutecznie zmiękcza, złuszcza i wygładza skórę.

Wygładzający balsam z mocznikiem wzbogacony kwasem hialuronowym i salicylowym. Cenne składniki są uwalniane stopniowo, dzięki
czemu znakomite efekty są widoczne i odczuwalne przez cały dzień. Wygładzające balsamy z mocznikiem łagodzą podrażnienia i
zapobiegają ich powstawaniu, są ważnym kosmetykiem w codziennej podstawowej pielęgnacji.

Cerave SA Wygładzające balsamy z 10% mocznikiem – zatrzymują wilgoć i zmiękczają skórę. Są też wsparciem dla skóry z łuszczycą
lub AZS, gdyż wzmacniają ochronną barierę skóry. Na uwagę zasługuje też jego wysoki komfort stosowania – jest nietłusty dzięki
czemu wchłania się szybko i pozostawia miłe uczucie nawilżenia..

Cerave SA Wygładzający balsam z 10% mocznikiem nakładaj obficie w miarę potrzeb. Unikaj okolic oczu. W przypadku kontaktu, obficie
spłucz wodą.

Sposób użycia
Nakładać na skórę dwa razy dziennie. Wmasować aż do całkowitego wchłonięcia się balsamu.
Zaprzestać stosowania w przypadku pojawienia się podrażnienia.

Skład

10% mocznik: Działa jako humektant, zatrzymując wilgoć i zmiękczając skórę.
Kwas salicylowy i LHA: Pomagają rozluźnić martwe komórki skóry dla delikatnego złuszczania.
Technologia MVE: System nieustannie uwalnia nawilżające składniki dla całodziennego nawilżenia.
3 niezbędne ceramidy: pomagają zachować naturalną barierę skóry.
Kwas hialuronowy: Pomaga skórze zachować nawilżenie.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekazabobrze.pl
https://www.aptekazabobrze.pl/cerave-wygladzajacy-balsam-177-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zabobrze - Majowa

Ul. 1 Maja 6/1, Jelenia Góra
+ 48 885 910 900

 

Niacynamid: Pomaga ukoić skórę.
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