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AVENE A-Oxitive Krem wygładzający kontur oczu, 15 ml
 

Cena: 80,84 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać krem pod oczy

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene A-Oxitive Krem wygładzający kontur oczu i w jakim celu się go używa?

Wygładzający i aktywujący blask, ten energetyzujący krem na oczy widocznie odświeża i rozpromienia oczy, jakbyś dopiero co się
obudziła. W sercu formuły, kompleks odnawiający (Retinaldehyd + Pro-witamina E) współpracują ze sobą, aby zwalczać szkodliwe
czynniki środowiskowe i nierówny koloryt skóry. Dzień po dniu zmarszczki i drobne linie bledną, kontur oka jest gładszy i bardziej
promienny. Wzbogacony również kojącą wodą termalną Avène A-Oxitive EYES jest odpowiedni dla wszystkich konturów oczu,
niezależnie od rodzaju skóry.

Wygładzający Krem pod oczy Avene A-Oxitive wygładza i rozjaśnia delikatną okolicę oczu, zawiera silne antyoksydanty, które chronią
skórę przed zewnętrznymi agresorami, w tym wolnymi rodnikami.

Jego orzeźwiająca, wodna konsystencja delikatnie rozprowadza się po skórze, szybko się wchłania, zapewniając nietłuste, jedwabiste
wykończenie. Rano opuchlizna, cienie oraz drobne linie i zmarszczki są widocznie zredukowane.

A-Oxitive 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:
Stopniowe uwalnianie witaminy A (aldehyd retinowy): zwiększa aktywność komórkową, poprawia strukturę skóry i wyrównuje jej koloryt.
Redukuje drobne linie i zmarszczki.

Witamina E o stopniowym uwalnianiu (pretokoferyl): zwalcza wolne rodniki i wykazuje silne działanie przeciwutleniające.

Formuła bogata w wodę termalną Avène ze względu na jej właściwości kojące i przeciw podrażnieniom doskonale uzupełnia skład
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kremu.

Korzyści:

Detoksykacja

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

Wygładzenie i rewitalizacja

Wzbogacony w substancje tłuszczowe w celu przywrócenia filmu hydrolipidowego oczu i zapewnienia po przebudzeniu efektu świeżej i
wypoczętej skóry wokół oczu.

Ukojenie

Bogate w Wodę termalną Avène o działaniu zmiękczającym, kojącym i łagodzącym podrażnienia. Odpowiedni do każdego rodzaju skóry
wokół oczu.

Dla kogo?
Krem wygładzajacy kontur oczu jest odpowiedni do każdego rodzaju skóry wokół oczu, nawet najbardziej wrażliwej.

Badania:

Wzrost blasku skóry +57.7%*
Ślady zmęczenia są zmniejszone -30.9%*
Zmarszczki i drobne linii są zredukowane -27.2%*

*Badanie kliniczne z oceną punktacji w skali od 1 do 10 – 42 badanych – 1 aplikacja A-Oxitive Kremu wygładzającego kontur oczu co
wieczór przez 28 dni

Składniki aktywne Kremu Wygładzającego kontur oczu 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.
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 Wygładzającego Kontur Oczu Avene A-Oxitive:

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Wieczorem nanieś 1 porcję A-OXitive Eye Contour Cream na czubki palca serdecznego i rozprowadź wokół oczu. Wygładź wzdłuż brwi i
delikatnie wklep w dolną powiekę.

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.
3. Ukoi skórę spryskując ją mgiełką wody termalnej Avene.
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4. Wygładź miejscowo używając krem wygładzający kontur oczu.

Zawsze czytaj etykietę. Postępuj zgodnie ze wskazówkami użytkowania.

Co zawiera Krem Wygładzający Kontur Oczu Avene A-Oxitive?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA), MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM), BUTYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 40,
SQUALANE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SORBITAN PALMITATE, 1,2-HEXANEDIOL, BHT, CAPRYLYL GLYCOL, CARBOMER,
DISODIUM EDTA, OLEOYL DIPEPTIDE-15, OLEOYL TETRAPEPTIDE-31, RED 33 (CI 17200), RETINAL, SODIUM HYDROXIDE,
TOCOPHERYL GLUCOSIDE, XANTHAN GUM

Często zadawane pytania odnośnie Kremu Wygładzającego kontur oczu Avene A-Oxitive i odpowiedzi na nie:

1. Czy mogę stosować tę pielęgnację skóry wokół oczu rano?
Aldehyd retinowy, aktywny składnik przeciwstarzeniowy kremu o klinicznie udowodnionej skuteczności przeciwzmarszczkowej, nie jest
fotostabilny, tj. ulega degradacji w kontakcie ze światłem UV, a tym samym częściowo traci swoją skuteczność. Dlatego dla
optymalnego działania lepiej jest stosować go wieczorem. Rano polecamy Refreshing Eye Contour Care dla efektu jasnej i wypoczętej
okolicy oczu.

2. Mam problem z wyborem między zabiegiem A-OXitive a zabiegiem na kontur oczu PhysioLift, czy możesz mi pomóc?
Aby wiedzieć, który zabieg na okolice oczu jest dla Ciebie odpowiedni, musisz wiedzieć, jaki masz typ zmarszczek. Powinieneś użyć A-
OXitive, jeśli są to Twoje pierwsze zmarszczki i zauważysz utratę jasności. Powinnaś wybrać PhysioLift, jeśli masz już utrwalone
zmarszczki, a także chcesz zwalczać cienie i obrzęki.

3. Czy zabieg na okolice oczu należy stosować przed przeciwstarzeniowym kremem na noc czy po nim?
Polecamy zacząć od zabiegu w okolicach oczu. Klasyczna rutyna wygląda następująco:

1. Serum
2. pielęgnacja okolic oczu
3. pielęgnacja skóry
 

Galeria
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