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AVENE A-Oxitive Antyoksydacyjne Serum Ochronne, 30 ml
 

Cena: 91,76 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać serum

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene A-Oxitive Antyoksydacyjne Serum Ochronne i w jakim celu się je stosuje?

Silnie skoncentrowane Serum Antyoksydacyjne A-Oxitive od Avene o ultralekkiej i odświeżającej konsystencji odsłania widocznie
jaśniejszą, odświeżoną i bardziej promienną cerę.

A-Oxitive wykorzystuje innowacyjne stopniowe uwalnianie, które w kontakcie ze skórą przekształca prowitaminę C w czystą witaminę C.
Ta czysta witamina C jest stopniowo uwalniana w ciągu dnia, zapewniając optymalną skuteczność, doskonałą tolerancję i długotrwałą
ochronę antyoksydacyjną.

Oznacza to, że w ciągu dnia uzyskujesz rezultaty odpowiadające 15% czystej witaminy C* w znacznie łagodniejszy sposób.

Stanowiące odpowiednik 15% czystej witaminy C*, A-Oxitive energetyzujące Serum pomaga skórze w samoobronie i chroni ją przed
agresywnymi czynnikami środowiskowymi (szkodliwymi skutkami zanieczyszczeń, stresem oksydacyjnym itp.). Dzięki zawartości
prowitaminy C i E (kompleks tarczy przeciwutleniającej) oraz GP4G (środek prawdziwie wzmacniający skórę), to serum zapewnia gładką,
chronioną skórę, zredukowane zmarszczki i drobne linie oraz świeżą, promienną i promienną cerę. Ten lekki fluid o subtelnym zapachu i
nietłustym wykończeniu jest bogaty w naturalnie kojącą i zmiękczającą wodę termalną Avène. Zapewnia 24-godzinne trwałe nawilżenie,
optymalną tolerancję i jest odpowiedni dla skóry wrażliwej.

*Badania in-vitro

Korzyści:

Działanie antyoksydacyjne

Kompleks tarczy antyoksydacyjnej (Prowitaminy C & E) chroni przed szkodliwymi efektami stresu wywołanego czynnikami
środowiskowymi.
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Energetyzujące

Wzbogacone o GP4G (aktywator komórkowy) zwiększa energię komórkową, aby wzmocnić naturalne mechanizmy obronne skóry.

24-godzinne nawilżenie

Ukojenie

Bogate w Wodę termalną Avène o działaniu zmiękczającym, kojącym i łagodzącym podrażnienia.

Dla kogo?
Antyoksydacyjne serum ochronne jest odpowiednie do każdego rodzaju skóry wrażliwej.

Badania:
Odpowiednik 15% czystej witaminy C1

+44% Cera rozświetlona od pierwszej aplikacji2

+26% Skóra wygładzona2

-31% Mniej widoczne pory2

1Test in vitro na zrekonstruowanym ludzkim naskórku, ocena n SOD po aplikacji
2Badanie kliniczne na 29 osobach po 21 dniach stosowania Antyoksydacyjnego serum ochronnego, dwa razy dziennie.

Składniki aktywne Antyoksydacyjnego Serum Ochronnego Avene A-Oxitive:

Woda termalna Avene - O podwójnym dziedzictwie: mineralnym i biologicznym będącym wynikiem 50-cio letniej podróży przez
głębokie warstwy ziemi oraz sterylnym sposobie konfekcjonowania. Niska zawartość minerałów (nie powoduje wysuszenia) w
połączeniu z bogactwem krzemianów i mikroelementów; Neutralne pH 7,5. Mikroflora Aqua Dolomiae, aktywna i unikalna
mikroflora – źródło post-biotycznych składników aktywnych I-modulia® i (C+Restore)™. Koi, łagodzi podrażnienia oraz działa
przeciwzapalnie. Zmniejsza reaktywność skóry i pobudza jej naturalne mechanizmy obronne, wzmacnia barierę naskórka,
zmiękcza skórę i poprawia jej tolerancję.
Witamina E - o stopniowym uwalnianiu (pretokoferyl): zwalcza wolne rodniki, działając jako silny przeciwutleniacz. Dzięki
skutecznej neutralizacji wolnych rodników zdolna jest do hamowania procesu starzenia się skóry.
Kwas hialuronowy - zastosowany ze względu na swoje niezwykłe właściwości nawilżające, potrafi on zatrzymywać wodę w
skórze. Jest on składnikiem występującym naturalnie w naszym ciele w tym między innymi jako składnik mazi stawowej, czy też
skóry (w skórze kumulują się jego największe ilości). Wraz z wiekiem naturalna produkcja kwasu hialuronowego w skórze
znacząco zmniejsza się, co niestety skutkuje utratą przez skórę jej jędrności i zdolności do zatrzymywania wody, czego
następstwem jest jej suchość oraz zmarszczki.
Glukozyd askorbylu - jest formą witaminy C stosowaną w kosmetykach, która pozwala na wykorzystanie jej potencjału
antyoksydacyjnego w większym stopniu, gdyż zapobiega jej szybkiego utlenieniu. Zastosowany na skórę glukozyd askorbylu
powoli uwalnia kwas askorbinowy, który neutralizuje wolne rodniki. Witamina C poza niekwestionowanymi silnymi
właściwościami przeciwutleniającymi hamuje również produkcję melaniny w skórze, co pomaga rozjaśnić przebarwienia i
brązowe plamy, wyrównuje koloryt skóry i zwiększa jej blask.
GP4G - to unikalna, energetyzująco-ochronna cząsteczka, który pomaga skórze zwalczać środowiskowe czynniki przyczyniające
się do jej starzenia.
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Sposób użycia Antyoksydacyjnego Serum Ochronnego Avene A-Oxitive:

Rano i/lub wieczorem nałóż na opuszki palców 3 porcje Serum. Wetrzyj je w twarz i szyję.

Postukaj opuszkami palców od podstawy szyi i linii włosów, aby pobudzić mikrokrążenie.
Wykończ delikatnymi ruchami wygładzającymi na twarzy i szyi.

Rutyna pielęgnacyjna:
1. Oczyść skórę i usuń make-up za pomocą Płynu micelarnego Avene Lotion Micellaire używając delikatnego wacika.
2. Przynieś skórze ukojenie spryskując ją mgiełką wody termalnej Avene.
3. Rozświetl cerę nakładając na twarz, szyję i dekolt Serum Avene A-Oxitive.
4. Nawilż i zapewnij swojej skórze ochronę stosując Avene A-Oxitive Wygładzający Krem wodny na dzień

Co zawiera Antyoksydacyjne Serum Ochronne Avene A-Oxitive?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA), GLYCERIN, ISODODECANE, PENTYLENE GLYCOL, WATER (AQUA), DIMETHICONE,
ASCORBYL GLUCOSIDE, POLYMETHYL METHACRYLATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TOCOPHERYL GLUCOSIDE, ARTEMIA
EXTRACT, C12-20 ALKYL GLUCOSIDE, C14-22 ALCOHOLS, CETRIMONIUM BROMIDE, CITRIC ACID, DISODIUM EDTA, FRAGRANCE
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(PARFUM), HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, POLYSORBATE 60, SODIUM
BENZOATE, SODIUM CITRATE, SODIUM HYALURONATE, SODIUM HYDROXIDE, SORBITAN ISOSTEARATE, XANTHAN GUM

Często zadawane pytania odnośnie Kremu Wygładzającego Na Dzień Avene A-Oxitive i odpowiedzi na nie:

1. Czy krem należy nakładać natychmiast po nałożeniu A-OXitive Antioxidant Defense Serum?
Wygładzający krem wodny możesz nałożyć zaraz po nałożeniu serum przeciwutleniającego. Dzięki tej metodzie można zmniejszyć o
połowę ilość używanych produktów pielęgnacyjnych przy zachowaniu tej samej skuteczności i komfortu skóry.

2. Dlaczego warto stosować serum antyoksydacyjne?
Przeciwutleniacze są niezbędne do utrzymania zdrowej skóry. Ochronią skórę przed stresem oksydacyjnym, który przyspiesza starzenie
się skóry, szczególnie narażonej na działanie promieni UV lub zanieczyszczeń. Pozwalają więc mieć piękną, jędrną, gładką i promienną
skórę. A-OXitive Antioxidant Defense Serum nakłada się przed wygładzającym kremem wodnym A-OXitive, aby zwiększyć jego
skuteczność.

3. Czy produkty A-OXitive faktycznie nawilżają przez 24 godziny, jeśli mam bardzo suchą skórę?
Przeciwutleniające Serum Obronne i Wygładzający Wodny Krem nawilżają przez 24 godziny już po jednej aplikacji każdego produktu.
Dlatego nadają się do skóry suchej i bardzo suchej.

4. Kiedy należy zacząć stosować produkty z gamy A-OXitive?
Seria A-OXitive ma na celu ochronę skóry przed czynnikami zewnętrznymi (zanieczyszczenia, drobne cząsteczki, niezrównoważony tryb
życia) i wewnętrznymi (stres, starzenie chronobiologiczne). Produkty z gamy mają również na celu wygładzenie pierwszych oznak
zmarszczek i przywrócenie cerze blasku. Gdy zauważysz pierwsze oznaki zmarszczek, poczujesz matową cerę lub brak ochrony na co
dzień, produkty A-OXitive są dla Ciebie.

5. Czy wszystkie produkty z gamy A-OXitive powinny być używane razem?
Asortyment A-OXitive został zbudowany wokół rutyny, która wielokrotnie zwiększa korzyści płynące z produktów. Skuteczność zabiegu
pielęgnacyjnego (rano: serum antyoksydacyjne + wygładzający krem wodny; wieczorem: serum antyoksydacyjne + krem peelingujący)
została udowodniona. Podobnie tolerancja produktów w połączeniu została przetestowana klinicznie, dlatego zdecydowanie zaleca się
stosowanie tych produktów razem.

6. Czy formuły są odpowiednie dla wszystkich wrażliwych rodzajów skóry?
Tolerancja produktów A-OXitive została przetestowana na skórze wrażliwej. Jednak krem peelingujący i wygładzający krem pod oczy
zawierają aldehyd retinowy, który może powodować pieczenie. Dlatego radzimy rozstawić
aplikacje, jeśli tak jest.
 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

