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CETAPHIL EM, Emulsja micelarna do mycia, 250ml
 

Cena: 57,92 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 250 ml

Postać emulsja

Producent GALDERMA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Cetaphil EM do mycia Emulsja Micelarna, 250ml to łagodny dermokosmetyk przeznaczony do bezpiecznego mycia skóry suchej i
skłonnej do podrażnień.

Właściwości
Emulsja micelarna do mycia Cetaphil EM jest skutecznym kosmetykiem oczyszczającym.

Główny komponent kosmetyku – gliceryna – dba o stałe nawilżenie skóry i zapobiega jej odwodnieniu. Kolejnym jego składnikiem jest
pantenol, który regeneruje skórę, pobudza komórki do odnowy, ma też działanie antybakteryjne i przeciwzapalne. Podobnie działa
niacynamid – nowy składnik emulsji, który hamuje ponadto procesy starzenia się skóry. W odświeżonej formule znalazł się również
pantolakton. Zapobiega on utracie wody z naskórka, zmiękcza go i wygładza.

Emulsja Cetaphil EM jest przeznaczona do pielęgnacji niemal każdego typu skóry.

Niweluje 5 oznak wrażliwej skóry, w tym: szorstkość, podrażnienie, uczucie ściągnięcia, suchość, osłabioną barierę ochronną naskórka;
•Skutecznie i łagodnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia;
•Nie uszkadza płaszcza lipidowego skóry i nie powoduje podrażnień;
•Nawilża, odświeża oraz uelastycznia skórę;
•Nadaje się do demakijażu;
•Chroni skórę przed wysuszeniem.
•O łagodnym, ale skutecznym działaniu emulsji do mycia Cetaphil EM decydują nie tylko składniki, lecz także nietypowa budowa. Jej
formuła opiera się bowiem na micelach – niewielkich cząsteczkach złożonych z dwóch części.
•Pierwsza, nazywana hydrofilową, jest przyciągana do wody.
•Druga z kolei, hydrofobowa, do tłuszczów.
•Współpracując, skutecznie usuwają one wszelkie zanieczyszczenia.
•Nie podrażniają przy tym skóry i nie uszkadzają jej płaszcza lipidowego.
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Skład INCI
Aqua, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Niacinamide, Pantolactone, Xanthan Gum, Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Benzoate,
Citric Acid. FIL.1747.V00.

Stosowanie
Emulsję do mycia Cetaphil EM można używać z wodą lub bez niej.

Przeznaczenie
Emulsja micelarna do mycia.

Pojemność
250 ml
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