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AVENE A-Oxitive Krem Peelingujący na Noc, 30 ml
 

Cena: 78,27 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać krem

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene A-Oxitive krem peelingujący na noc i w jakim celu się go używa?

Twoja cera każdego dnia narażona jest na działanie drażniących czynników środowiskowych, promieni słonecznych, zanieczyszczeń,
wolnych rodników. Wszystkie one przyczyniają się do procesu starzenia się skóry i jej codziennego komfortu. Dzięki silnym
właściwościom antyoksydacyjnym kremu peelingującego na noc od Avene, Twoja skóra jest chroniona przed zewnętrznymi czynnikami,
w tym wolnymi rodnikami, odsłaniając widocznie gładszą, ujędrnioną i bardziej promienną cerę. Jego płynna, kremowa konsystencja
delikatnie rozprowadza się po skórze, szybko się wchłania, zapewniając nietłuste, aksamitne wykończenie. Rano drobne linie i
zmarszczki są widocznie spłycone, tekstura skóry jest widocznie wyszczuplona, a pory zwężone.

A-Oxitive Krem Peelingujący na noc od Avene wykorzystuje innowacyjne stopniowe uwalnianie, co oznacza, że prowitamina A (aldehyd
retinowy) i witamina E (pretokoferyl) są stopniowo uwalniane przez całą noc, zapewniając optymalną skuteczność, doskonałą tolerancję
i długotrwałą ochronę antyoksydacyjną.

Wspomóż walkę swojej skóry ze szkodliwym działaniem codziennych agresorów (niebieskie światło z ekranów cyfrowych,
zanieczyszczenia, wolne rodniki, stres) i zachowaj młodzieńczą skórę dzięki unikalnej kombinacji składników aktywnych:

Zastosowanie:
Regenerując i detoksykując skórę, A-OXitive NIGHT Peeling Cream pomaga delikatnie zwalczać widoczne oznaki starzenia i ograniczać
uszkodzenia spowodowane stresorami środowiskowymi. Dzięki kompleksowi odnawiającemu (Retinaldehyd i Prowitamina E) poprawia
się struktura skóry, wygładzane są nierówności, przywraca się jej blask, wygładza zmarszczki i drobne linie. Ten bezzapachowy krem na
noc rozprowadza się po skórze, zapewniając miękkość i aksamitne, nietłuste wykończenie pozwalając cieszyć się efektem „pobudki
pełnej świeżości”. Odpowiedni dla każdego rodzaju skóry.

Korzyści:

Efekt Peelingu

Skuteczność porównywalna do 3 zabiegów peelingu chemicznego.*
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Poprawa jakości skóry/Przywrócenie jej blasku

Kompleks Regeneracyjny (Retinaldehyd i prowitamina E) zwiększa aktywność komórkową, poprawia strukturę i wyrównuje koloryt skóry
oraz pomaga w jej detoksykacji od ataku wolnych rodników.

Efekt wypoczętej skóry

Olej z wiesiołka bogaty w kwasy tłuszczowe i witaminy, pomaga odżywić skórę i przywrócić jej równowagę, dla efektu świeżej i
wypoczętej cery.

Dla kogo?
Krem peelingujący na noc jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry wrażliwej.

Badania:

Odpowiednik 3 sesji peelingu1

84% zmarszczek ulega redukcji2

91% rysów twarzy jest wypoczętych, zrelaksowanych i mniej zmęczonych2

94% cera jest bardziej promienna2

94% skóra jest jędrniejsza2

1Porównawcze badanie kliniczne pod kontrolą dermatologiczną - 56 osób - 1 aplikacja kremu A-Oxitive Peeling co wieczór przez 8
tygodni vs 3 sesje peelingu kwasem glikolowym (20%/50%/70%).
2% zadowolenia – Test użytkowania na 30 osobach – Produkt aplikowany raz dziennie przez 21 dni.

Składniki aktywne Kremu peelingującego na noc 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.
Olej z wiesiołka - składa się z wielu różnych korzystnych składników, w tym kwasów omega-6, omega-9 i kwasu stearynowego.
Kluczowymi składnikami oleju z wiesiołka są niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które wzmacniają barierę skórną i
ograniczają przeznaskórkową utratą wody. pozyskiwany z drobnych nasion rośliny zwanej potocznie „gwiazdą wieczorną”, której
kwiaty otwierają się dopiero o zmierzchu, bogaty w kwasy tłuszczowe i witaminy, pomaga odżywić skórę i przywrócić jej
równowagę. Olej z wiesiołka nie tylko nawilża i łagodzi, ale może poprawić teksturę i elastyczność skóry, przeciwdziałając
suchości, podrażnieniom, szorstkości i zmarszczkom.
Retinaldehyd - Bezpośredni prekursor kwasu retinowego, wiodącego dermatologicznego składnika aktywnego. Redukuje
widoczność śladów resztkowych i zmniejsza ich intensywność poprzez redukcję przebarwień oraz indukowanie produkcji
kolagenu i elastyny. Działa odmładzająco, odblokowując pory, redukując rezydualne przebarwienia i zapewniając dodatkowe
korzyści przeciwstarzeniowe. Redukuje drobne linie i zmarszczki m.in. poprzez indukowanie produkcji kolagenu i elastyny.

Sposób użycia Kremu peelingującego na noc Avene A-Oxitive:

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Wieczorem rozprowadzić na opuszkach palców i wmasować w twarz i szyję.
Pracuj od środka do boków twarzy, a następnie w dół szyi i klatki piersiowej.

Częstotliwość użycia:
Raz dziennie

Rutyna pielęgnacyjna:
1. Oczyść skórę stosując A-Oxitive Nocny Krem Peelingujący.
2. Zapewnij skórze ochronę stosując antyoksydacyjne serum ochronne Avene A-OXitive.
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3. Ukoi skórę spryskując ją mgiełką wody termalnej Avene.
4. Wygładź miejscowo używając krem wygładzający kontur oczu.

Zawsze czytaj etykietę. Postępuj zgodnie ze wskazówkami użytkowania.

Co zawiera Krem peelingujący na noc Avene A-Oxitive?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA), TRIETHYLHEXANOIN, CYCLOPENTASILOXANE, CETEARYL ALCOHOL,
CYCLOHEXASILOXANE, CETEARETH-20, POLYMETHYL METHACRYLATE, CETEARETH-33, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, BENZOIC ACID, BHT, CARAMEL, DISODIUM EDTA, MICA, OENOTHERA
BIENNIS (EVENING PRIMROSE) OIL (OENOTHERA BIENNIS OIL), OLEOYL DIPEPTIDE-15, OLEOYL TETRAPEPTIDE-31,
PHENOXYETHANOL, RED 33 (CI 17200), RETINAL, SILICA, SODIUM HYDROXIDE, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), TOCOPHEROL,
TOCOPHERYL GLUCOSIDE

Często zadawane pytania odnośnie Kremu Peelingującego na noc Avene A-Oxitive i odpowiedzi na nie:

1. Czy powinienem używać tego peelingu przeciwstarzeniowego przez cały rok?
A-OXitive NIGHT Peeling Cream to przeciwstarzeniowy krem na noc, który można stosować codziennie do intensywnej pracy nad
pierwszymi zmarszczkami i cienkimi liniami, utratą blasku i nierówną teksturą skóry. Może być również stosowany okazjonalnie podczas
zmiany pory roku lub chwilowego zmęczenia, aby uzyskać efekt odnowy skóry. Nie zapomnij o klatce piersiowej, zwłaszcza pod koniec
lata!

2. Po zastosowaniu A-OXitive Peeling Cream moja skóra piecze. Czy to normalne?
Może się to zdarzyć dzięki aktywnemu składnikowi o nazwie Retinaldehyd, który jest silnym i skutecznym składnikiem
przeciwzmarszczkowym. Jeśli Twoja skóra jest wrażliwa, możesz odczuwać dyskomfort. W takim przypadku zalecamy stosowanie tego
zabiegu co drugi dzień, aż Twoja skóra przyzwyczai się do Retinaldehydu.

3. Ile Peelingu należy nałożyć?
Polecamy dwie dawki na twarz, jedną na szyję i jedną na klatkę piersiową.
 

Galeria
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