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AVENE Antirougeurs FORT Koncentrat na utrwalone
zaczerwienienia, 30 ml
 

Cena: 64,78 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać koncentrat

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Antirougeurs FORT Koncentrat na utrwalone zaczerwienienia i w jakim celu się go używa?

Avene Antirougeurs Fort Koncentrat na utrwalone zaczerwienienia to ukierunkowany zabieg o działaniu przeciw zaczerwienieniom
pobudza mikrokrążenie w skórze dzięki wysokiemu stężeniu ekstraktu z ruszczyka. Dzięki wodzie termalnej Avène, naturalnie kojącej o
wysokiej zawartości obkurczającego siarczanu dekstranu, zabieg ten zwalcza zaczerwienienia i drobne widoczne naczynia krwionośne.

Korzyści:

Przeciw zaczerwienieniom

TRP-Regulin™ zmniejsza reaktywność skóry.

Łagodzi

Dzięki naturalnie łagodzącej i zmiękczającej wodzie termalnej Avène.

Energetyzuje

Dzięki wysokiej zawartości siarczanu dekstranu.

Dla kogo?
Koncentrat Antirougeurs FORT na chroniczne zaczerwienienia jest szczególnie polecany do wszystkich rodzajów skóry wrażliwej ze
skłonnością do kuperozy.

Badania:
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Widoczne zmniejszenie miejscowego zaczerwienienia już od 1. miesiąca1

1Badanie dermatologiczne i test satysfakcji konsumenckiej. Badanie trwające 3 miesiące z udziałem 68 uczestników z trądzikiem
różowatym typu 1 (raz dziennie, rano na twarz).

Składniki aktywne Koncentratu na utrwalone zaczerwienienia Antirougeurs FORT:

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.
Olejek Pongamia - Pomaga zachować równowagę mikrobiomu skóry, działa przeciwzapalnie, ściągająco i chroni barierę skóry.
TRP-Regulin z wodą termalną Avene - Pomaga zmniejszyć widoczne zaczerwienienia i obrzęki.
TRP-Regulin z Olejkiem Pongamia - Połączenie opatentowanych składników aktywnych w celu poprawy progu tolerancji i
zmniejszenia reaktywności skóry przy zachowaniu równowagi mikrobiomu.
Wysokie stężenie ekstraktu z ruszczyka - Wspomaga mikrokrążenie skóry.
Masło Shea - znane również jako Masło Karite, zawiera skuteczne w walce z wolnymi rodnikami witaminy A i E. Poprawia
elastyczność skóry, oraz stopień jej nawilżenia. Jest również naturalnym filtrem przeciwsłonecznym, a słońce pozostaje bez
wątpienia jednym z najmocniej przyczyniających się do starzenia skóry czynników.
Siarczan dekstranu - dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym redukuje stany zapalne, a także zmniejsza cienie i
opuchnięcia pod oczami

Sposób użycia Koncentratu na utrwalone zaczerwienienia Antirougeurs FORT:

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Stosuj rano i wieczorem, jako uzupełnienie codziennej pielęgnacji skóry, na miejsca, w których pojawiły się zaczerwienienia.

Częstotliwość użytkowania:
2 razy dziennie

Rutyna pielęgnacyjna:
1. Oczyść twarz i usuń makeup stosując oczyszczające mleczko do twarzy Avene CLEAN.
2. Ukoi skórę twarzy spryskując ją obfitą mgiełką wody termalnej Avene.
3. Nawilż i ochroń skórę aplikując Krem na dzień Antirougeurs.
4. Aby miejscowo złagdzoić zaczerwienienia nałóż Koncentrat FORT na miejscowe zaczerwienienia.

Co zawiera Avene Antirougeurs FORT Koncentrat na utrwalone zaczerwienienia?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. PROPYLENE GLYCOL
DICAPRYLATE/DICAPRATE. PENTAERYTHRITYL TETRACAPRYLATE/TETRACAPRATE. GLYCERIN. GLYCERYL STEARATE. BUTYLENE
GLYCOL. CETEARYL ALCOHOL. STEARIC ACID. BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER) (BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER).
DIMETHICONE. AMMONIUM ACRYLOYL DIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER. BENZOIC ACID. CETEARETH-33. DEXTRAN SULFATE.
DIMETHICONOL. DISODIUM EDTA. HESPERIDIN METHYL CHALCONE. PHENOXYETHANOL. RUSCUS ACULEATUS ROOT EXTRACT.
SODIUM HYDROXIDE. TOCOPHERYL ACETATE.

Przed zakupem produktu zalecamy konsumentowi systematyczne sprawdzanie jego składu.

Często zadawane pytania odnośnie Koncentratu na utrwalone zaczerwienienia Antirougeurs FORT i odpowiedzi na nie:

1. Czy mogę stosować Antirougeurs FORT w tym samym czasie co kurację przeciwstarzeniową?
Możesz jak najbardziej zadbać jednocześnie o swoje zaczerwienienia i o swoje zmarszczki. Najlepiej zacząć od nałożenia preparatu
przeciwstarzeniowego na całą twarz, a następnie nałożyć Antirougeurs FORT na wybrane obszary. Aby to zrobić, rozprowadź go na
opuszkach palców i nałóż, lekko wklepując.

2. Jak długo trzeba czekać na rezultaty?
Będzie to zależało od stopnia zaczerwienienia, jednak Antirougeurs FORT był testowany przez trzy miesiące przez 68 osób z trądzikiem
różowatym typu 1. Już po pierwszym miesiącu zauważyły one widoczną redukcję miejscowych zaczerwienień.

3. Czy Koncentrat Antirougeurs należy stosować jako tymczasową pielęgnację czy przez cały rok?
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W przypadku długotrwałego leczenia utrwalonych zaczerwienień, zalecamy długotrwałe stosowanie.
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