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CETAPHIL EM EMULSJA MICELARNA DO MYCIA 500ml
 

Cena: 70,89 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent GALDERMA S.A.

Opis produktu
 

Cetaphil EM Emulsja Micelarna do mycia 500ml

**Opis:**

Cetaphil EM Emulsja micelarna do mycia jest gruntownie przebadanym dermokosmetykiem, który został stworzony specjalnie z myślą o
myciu wrażliwej skóry. Jest szczególnie polecany do codzienej pielęgnacji skóry uszkodzonej z powodu chorób dermatologicznych, jak
również po zabiegach dermatologicznych. Może być używany do demakijażu. Kosmetyk z powodzeniem może być stosowany u dzieci.

**Opis działania:**

Dzięki budowie micelarnej, Cetaphil EM Do mycia jest wyjątkowo delikatnym i jednocześnie skutecznym preparatem oczyszczającym.
Substancja myjąca w nim zastosowana zamknięta jest w micelach i uwalnia się jej tylko tyle ile potrzeba do oczyszczenia skóry, dzięki
czemu nie uszkadza płaszcza lipidowego – naturalnej bariery ochronnej skóry. Emulsja zapewnia skórze uczucie elastyczności i
świeżości. Pomaga zachować optymalny poziom nawilżenia i pozostawia skórę delikatną, gładką i zdrową. Cechuje się fizjologicznym
pH i jest wolna od mydła i środków zapachowych. Z uwagi na to nie wysusza, nie podrażnia i nie zatyka porów. Dzięki swoim
szczególnym właściwościom Cetaphil EM Do mycia został już siedmiokrotnie nagrodzony przez specjalistów wyróżnieniem Perła
Dermatologii Estetycznej. Został też trzykrotnie doceniony w plebiscycie magazynu „InStyle” i otrzymał tytuł „Laureat InStyle Best Beauty
Buys”. Seria Cetaphil otrzymała również godło Odkrycie Roku ogólnopolskiego konkursu Laur Klienta 2011.

**Stosowanie**

Nanieś niewielką ilość emulsji na skórę twarzy oraz okolice oczu i równomiernie rozprowadź na całej powierzchni. Następnie oczyść
skórę wodą lub samym płatkiem kosmetycznym.
Skórę twarzy najlepiej przemywać dwa razy dziennie, rano i wieczorem.
Stosując u dzieci poniżej 3. roku życia, preparat należy zmyć wodą w miejscu stykania się skóry z pieluszką.
**Składniki:**
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Aqua, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Niacinamide, Pantolactone, Xanthan Gum, Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Benzoate,
Citric Acid. FIL.1747.V00

**Wielkość opakowania:**

500ml

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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