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CETAPHIL PRO OIL CONTROL Krem nawilżająco-matujący
118 ml
 

Cena: 59,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 118 ml

Postać -

Producent GALDERMA POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaCETAPHIL PRO OIL CONTROL Krem nawilżająco-matujący 118 mlJest rekomendowany przez specjalistów dermatologów do
codziennej pielęgnacji w przypadku:skóry przetłuszczającej się,skóry z trądzikiem młodzieńczym,w trakcie stosowania zaleconej terapii
trądzika młodzieńczego, jako preparat wspomagający leczenie i zmniejszający ewentualne podrażnienia.DziałanieTo lekki krem
nawilżający do cery trądzikowej, o udowodnionym klinicznie działaniu w trzech kierunkach:chroni przed szczególnie niekorzystnym dla
cery trądzikowej wpływem promieniowania UV - ochrona UVA i UVBzapewnia właściwy poziom nawilżenia i odbudowuje naturalną
barierę ochronną skóry dzięki unikatowym składnikom ochronnym, np. opatentowany Ceramid-5pozostawia skórę matową dzięki
substancjom absorbującym nadmiar sebum i zmniejszającym jego wydzielanieTakie wielokierunkowe działanie, które jednocześnie nie
obciąża skóry i nie powoduje blokowania porów, jest możliwe dzięki zastosowaniu w naszym kremie nawilżającym do cery trądzikowej
nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak opatentowana Technologia oparta o Oleosomy (powstaje emulsja naśladująca
budowę ludzkiej skóry), technologia uzupełniająca brakujące w skórze ceramidy oraz zapewniająca efekt matujący technologia
Micropearl.Seria Cetaphil PRO Oil Control (dawniej DERMACONTROL) została wyróżniona Perłą Dermatologii Estetycznej 2015.Cała
seria Cetaphil została wielokrotnie nagrodzona przez specjalistów dermatologów oraz doceniona przez klientów.Sposób użyciaPo
oczyszczeniu skóry, najlepiej pianką do mycia Cetaphil PRO Oil Control, należy nanieść cienką warstwę preparatu na skórę. W przypadku
planowanej ekspozycji na słońce, należy zastosować krem 15 minut wcześniej. Może być stosowany na skórę twarzy dwa razy dziennie.
Krem nawilżający do cery trądzikowej można stosować pod makijaż.SkładGłówne składniki: oleosomy, micropearl, ceramid-5.Aqua,
Octocrylene, Isopropyl Lauroyl Sarcosinate, Glycerin, Ethylhexyl Salicylate, Dimethicone, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Diisopropyl
Sebacate, Silica, Polymethyl Methacrylate, Sucrose Tristearate, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Pentylene Glycol, Polysorbate 61,
Allantoin, Caprylyl Glycol, Carbomer, Dimethiconol, Disodium Edta, Glycyrrhetinic Acid, Hydroxypalmitoyl Sphinganine, Panthenol,
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Stearoyl Glutamate, Tocopheryl Acetate, Triethanolamine, Xanthan Gum, Zinc Gluconate
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