Cetaphils produkter finns för både ansikte och kropp, med en gemensam faktor; de är alla effektiva men milda.
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Dela med dig av en effektiv hudvårdsrutin
i jul
Uppsala, 11 November 2020, – Cetaphil tipsar om julklappar för de tre
vanligaste hudtyperna
Ge bort en enkel väg till starkare och finare hy. Cetaphils produkter finns för
både ansikte och kropp, med en gemensam faktor; de är alla effektiva men
milda. Produkterna både stärker och skyddar den känsliga huden utan att
täppa till porerna. Här delar Cetaphil med sig av tips på perfekta julklappar
till de tre vanligaste hudtyperna.
•

•

•

Torr hud
För den med torr hy är tipset att rengöra två gånger med en mild
eller krämig rengöringsprodukt. Därefter mår huden bra av att
smörjas in med en återfuktande produkt som innehåller
ingredienser som hjälper den att behålla fukt. Se till att applicera
produkten medan huden fortfarande är fuktig, för att hjälpa till
att binda fukten i huden.
Julklappstips: Cetaphil Gentle Skin Cleanser och Cetaphil Facial
Moisturizer
Normal hud
Den normala huden, även kallad blandhy, är ofta både lite torrare
och fetare. Då passar en mild rengöringsprodukt bra. Efter
rengöring smörjs huden in med en återfuktande produkt. För den
med normal hud är produkter som innehåller oljefria fuktgivare
mest lämpliga.
Julklappstips: Cetaphil Facial Cleanser och Cetaphil Facial Lotion
Fet hud
Fet hud blir lätt glansig på grund av överproduktion av talg. För
att inte stimulera talgproduktionen är rådet att huden bör tvättas
högst två gånger om dagen. För en fet hud är det viktigt med
exfoliering och att avlägsna döda hudceller och dagliga
orenheter. Efteråt smörjs huden in med en återfuktande produkt
som är avsedd för fet hud. Produkten ska vara lätt, absorberas
snabbt, kontrollera hudens naturliga olja och inte täppa till
porerna.
Julklappstips: Cetaphil Gentle Exfoliating Cleanser och Cetaphil
Daily Facial Moisturizer

Försäljningsställen och priser: Cetaphils produkter säljs på apotek och på
Åhléns. Rekommenderade cirkapriser: Cetaphil Gentle Skin Cleanser – 119
kr/236 ml, 179 kr/473ml, Cetaphil Facial Moisturizer – 119 kr/50 ml, Cetaphil
Facial Cleanser – , Cetaphil Facial Lotion 149 kr/118 ml Cetaphil Gentle
Exfoliating Cleanser – 135 kr/178 ml, Cetaphil Daily Facial Moisturizer 179
kr/118 ml

Om Galderma
Galderma, världens största oberoende globala dermatologiska företag,
grundades 1981 och finns i 100 länder med en omfattande produktportfölj

för behandling av olika hudåkommor. Företaget samarbetar med
vårdpersonal världen över för att tillgodose människors dermatologiska
behov under livets olika faser. Galderma är ledande inom forskning och
utveckling av vetenskapligt definierade och medicinskt dokumenterade
lösningar för huden och dess åkommor.
Mer information finns på www.galderma.com/se

Kontaktpersoner
Isabella Laihorinne Smedh
Presskontakt
PR & Communication
Galderma Uppsala Site
isabella.laihorinnesmedh@galderma.com
+46 761811713
+46 (0)18 4441713

