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CETAPHIL MD DERMOPROTEKTOR BALSAM DO TWARZY I
CIAŁA + POMPKA 236ml
 

Cena: 42,45 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 236 ml (+ pompka)

Postać -

Producent GALDERMA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Nazwa:

Cetaphil MD Dermoprotektor Balsam do twarzy i ciała 236ml

**Opis:**

Do skóry suchej, normalnej lub wrażliwej
Lekki balsam natychmiast łagodzi podrażnienia i zapewnia długotrwałe nawilżenie przez 48 godzin.
• Formuła z wykorzystaniem naukowo opracowanej mieszanki niacynamidu (witamina B3), pantenolu (prowitamina B5) i nawilżającej
gliceryny w jednej recepturze dla skutecznej pielęgnacji skóry wrażliwej.
• 94% użytkowników stwierdziło, że skóra jest w pełni nawilżona już po 1 użyciu.
• W pełni odbudowuje barierę ochronną skóry już po 1 tygodniu stosowania.
• Testowany dermatologicznie.
• Skuteczność potwierdzona klinicznie.

**Opis działania:**
Lekki i szybko wchłaniający się balsam został specjalnie opracowany, by poprawić sprężystość wrażliwej skóry.
Zawiera mieszankę niacynamidu (witamina B3), pantenolu (prowitamina B5) i nawilżającej gliceryny, aby zachować naturalny poziom
nawilżenia w barierze ochronnej skóry.
Udowodniono klinicznie, że MD Dermoprotektor Balsam do twarzy i ciała do codziennego stosowania, wzbogacony olejkiem z awokado
zawierającym witaminę E i oraz mieszankę witaminy B3 + prowitaminy B5 + gliceryny, zapewnia natychmiastowe ukojenie skórze
wrażliwej i nawilża ją do 48 godzin.
Szczególnie polecany w przypadku:
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> skóry suchej,
> skóry wrażliwej,
> trądziku młodzieńczego i różowatego,
> łuszczycy,
> atopowego zapalenia skóry.
MD DERMOPROTEKTOR jest rekomendowany przez dermatologów. 
Zwalcza 5 oznak wrażliwej skóry: suchość, podrażnienie, szorstkość, ściągnięcie skóry, osłabienie bariery ochronnej skóry.

**Przeznaczenie**

Do codziennego stosowania, szczególnie w przypadku: trądziku młodzieńczego, trądziku różowatego, łuszczycy, atopowego zapalenia
skóry.
**Stosowanie**
Należy nałożyć cienką warstwę balsamu Cetaphil MD Dermoprotektor na skórę.
Kosmetyk stosować tak często, jak to konieczne.
Uwagi
Nie zawiera substancji drażniących i alergizujących.
Bez środków zapachowych.

**Składniki:**

Aqua, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Panthenol, Niacinamide, Tocopheryl Acetate, Dimethicone, Persea
Gratissima Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Pantolactone, Glyceryl Stearate, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Citric Acid. FIL.1745.V00.

**Wielkość opakowania:**

236ml

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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