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CETAPHIL EM Emulsja micelarna d/mycia 236m
 

Cena: 47,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 236 ml (+ pompka)

Producent GALDERMA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Cetaphil EM, emulsja micelarna do mycia, 236 ml, pompka

UDOSKONALONA FORMUŁA Z NOWYM POŁĄCZENIEM SKŁADNIKÓW

Dermokosmetyki Cetaphil już od 75 lat troszczą się o wrażliwą skórę milionów ludzi na całym świecie.

Produkty do pielęgnacji skóry Cetaphil mają specjalną formułę, która jest delikatna dla skóry wrażliwej, a jednocześnie skutecznie ją
oczyszcza i nawilża.

Do produkcji dermokosmetyków używamy szerokiego spektrum przebadanych składników
o potwierdzonej klinicznie skuteczności.

Nowa formuła została opracowana w oparciu o badania naukowe oraz przy ścisłej współpracy
z dermatologami. Tworzą ją 3 składniki o potwierdzonym naukowo skutecznym i bezpiecznym działaniu dla skóry wrażliwej: gliceryna,
pantenol i niacynamid.

Niacynamid (Witamina B3)

Niezbędna dla skóry witamina o właściwościach nawilżających i antyutleniających. Skutecznie chroni skórę przed wysuszeniem.

Pantenol (Prowitamina B5)

Składnik z naturalnymi właściwościami łagodzącymi podrażnienia skóry. Dodatkowo nawilża i przyspiesza proces regeneracji naskórka.

Gliceryna
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Zapewnia długotrwały efekt nawilżający. Stymuluje komórki skóry do pracy, czego wynikiem jest jej młody i zdrowy wygląd.

SKŁADNIKI

Aqua, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Niacinamide, Pantolactone, Xanthan Gum, Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Benzoate,
Citric Acid. FIL.1747.V00

*Badanie IQVIA 2021 r. na zlecenie Galderma Polska Sp. z o.o.

 Wyniki na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie wizaz.pl na grupie 195 kobiet we wrześniu 2022 r.

Opis
Cetaphil EM

Emulsja micelarna do mycia - oczyszczanie ciała i twarzy. Odpowiednia higiena skóry suchej, normalnej i wrażliwej. Delikatnie ale
skutecznie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, usuwa brud i makijaż.

Składniki/Ingredients
Aqua, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Niacinamide, Pantolactone, Xanthan Gum, Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Benzoate,
Citric Acid. FIL.1747.V00

Właściwości
Emulsja micelarna do mycia, Cetaphil EM

Skutecznie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, idealnie nadaje się do demakijażu twarzy i okolic oczu.
Kosmetyk nie narusza naturalnej bariery ochronnej skóry.
Po zastosowaniu emulsji skóra jest świeża i elastyczna.
Produkt nie zawiera środków drażniących skórę.
Nie zatyka porów.
Nawilża i chroni przed wysuszeniem
Substancje aktywne: gliceryna, niacynamid (witamina B3), pantenol (prowitamina B5)

Przeznaczenie
Oczyszczanie skóry normalnej, wrażliwej i suchej.

Stosowanie
Odpowiednią ilość emulsji nanieść na skórę za pomocą dłoni i delikatnie wmasować, a potem spłukać.

Może być również stosowana u dzieci od pierwszego dnia życia.

Opakowanie: 236 ml

Producent:
GALDERMA
Ul. Łączyny 4
02-820 Warszawa
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