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AVENE Antirougeurs JOUR Kojący Krem NA DZIEŃ SPF 30,
40 ml
 

Cena: 83,08 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Antirougeurs JOUR Kojący Krem NA DZIEŃ SPF 30 i w jakim celu się go używa?

Dzięki naturalnie kojącej wodzie termalnej Avène i TRP-Regulin™, opatentowanemu składnikowi aktywnemu, który zmniejsza
reaktywność skóry, Antirougeurs Krem kojący na dzień od Avene łagodzi podrażnienia, zwalcza zaczerwienienia i długotrwale je
redukuje.
Jego kremowa i aksamitna konsystencja jest idealnie dostosowana do potrzeb skóry suchej i bardzo suchej.
Olejek pongamia pomaga również utrzymać równowagę mikrobiomu skóry.
Posiada również wysoką ochronę SPF 30, aby chronić przed szkodliwym działaniem promieni UVA/UVB, które są częściowo
odpowiedzialne za powstawanie zaczerwienienia skóry.

Zaleta:
Redukuje zaczerwienienia dzięki opatentowanemu połączeniu składników aktywnych.

Korzyści:

Przeciwdziała zaczerwienieniom

TRP-Regulin™ zmniejsza reaktywność skóry.

Łagodzi

Dzięki naturalnie łagodzącej wodzie termalnej Avène.

Chroni przed promieniowaniem ultrafioletowymwym

aby chronić przed szkodliwym działaniem promieni UVA/UVB.
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Zalety konsystencji:
Zielony odcień pomaga neutralizować zaczerwienienia.

Zapach zawartości:
Świeży i subtelnie owocowy

Dla kogo?
Zaczerwienienia-ukojenie DZIEŃ Nawilżający krem ochronny szczególnie polecany jest do skóry wrażliwej suchej i bardzo suchej ze
skłonnością do zaczerwienień.

Badania:
Krem na dzień Anti-Rougeurs łagodzi i znacząco redukuje zaczerwienienia1

Redukcja zaczerwienień każdego dnia, skóra jest widocznie:

Uspokojona: 98%2

Chroniona: 95%2

Przywrócone zostaje uczucie komfortu : 95%2

1Badanie kliniczne przeprowadzone pod kontrolą dermatologiczną. 28 uczestników, raz dziennie przez 28 dni.
2Satysfakcja oceniana na 81 uczestnikach, raz dziennie przez 21 dni.

Składniki aktywne Kojącego Kremu NA DZIEŃ SPF 30 Avene Antirougeurs Jour:

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 - zwalcza wolne rodniki, działając jako silny przeciwutleniacz. Dzięki skutecznej neutralizacji wolnych rodników
zdolna jest do hamowania procesu starzenia się skóry.
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.
Siarczan dekstranu - dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym redukuje stany zapalne, a także zmniejsza cienie i
opuchnięcia pod oczami
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.
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Sposób użycia Kojącego Kremu NA DZIEŃ SPF 30 Avene Antirougeurs Jour:

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Nakładaj rano na całą twarz i szyję. Aby uniknąć zwiększenia zaczerwienienia, rozprowadź delikatnie krem od środka twarzy na
zewnątrz.

Częstotliwość użytkowania:
Codziennie

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 przed promieniami słonecznymi aplikując Krem na dzień Antirougeurs SPF30.
4. Aby miejscowo złagodzić zaczerwienienia nałóż Koncentrat FORT na miejscowe zaczerwienienia.

Co zawiera Avene Antirougeurs Jour Kojący Krem NA DZIEŃ SPF 30?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). C12-15 ALKYL BENZOATE. GLYCERIN. DICAPRYLYL CARBONATE. DIISOPROPYL
ADIPATE. METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL (NANO). WATER (AQUA). ALUMINUM STARCH
OCTENYLSUCCINATE. BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE. BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER
(BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER). DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE. BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE. GLYCERYL
STEARATE. PEG-100 STEARATE. POTASSIUM CETYL PHOSPHATE. 1,2-HEXANEDIOL. 4-T-BUTYLCYCLOHEXANOL. ACRYLATES/C10-30
ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER. BLUE 1 (CI 42090). CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. CAPRYLYL GLYCOL. DECYL GLUCOSIDE.
DISODIUM EDTA. FRAGRANCE (PARFUM). GLYCERYL BEHENATE. GLYCERYL DIBEHENATE. OCTYLDODECANOL. PONGAMIA GLABRA
SEED OIL. PROPYLENE GLYCOL. SODIUM DEXTRAN SULFATE. SODIUM HYDROXIDE. STEARYL ALCOHOL. TITANIUM DIOXIDE (CI
77891). TOCOPHEROL. TOCOPHERYL GLUCOSIDE. TRIBEHENIN. TROPOLONE. XANTHAN GUM

Przed zakupem produktu zalecamy konsumentowi systematyczne sprawdzanie jego składu.

Często zadawane pytania odnośnie Kojącego Kremu NA DZIEŃ SPF 30 Avene Antirougeurs Jour:

1. Dlaczego krem przeciw zaczerwienieniom jest zielony?
Zielony jest dopełniającym kolorem czerwonego. Zmniejsza lekkie zaczerwienienia, neutralizując je. W ten sposób zaczerwienienia są
ukrywane w bardzo naturalny sposób. Aby uzyskać lepsze krycie, zastosuj Korektor w sztyfcie Couvrance w kolorze zielonym, a
następnie użyj podkładu w płynie lub w kompakcie.

2. Dlaczego w kremie przeciw zaczerwienieniom znajduje się filtr SPF 30?
Ochrona skóry przed promieniami UV jest niezbędna, ponieważ mają one tendencję do rozszerzania naczyń krwionośnych, wywołując i
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pogłębiając zaczerwienienia. Wybierz krem przeciw zaczerwienieniom z SPF 30, który nawilży Twoją skórę, zmniejszy jej reaktywność i
ochroni ją przed promieniami UV.

3. Czy powinien być stosowany jako środek leczniczy?
Ponieważ zaczerwienienia są zazwyczaj związane z wrażliwością skóry, a czynników wywołujących je jest wiele, najlepiej jest stosować
Krem kojący Antirougeurs Jour codziennie, przez cały rok. Wieczorem możesz uzupełnić swoją pielęgnację o krem nawilżający lub
kurację przeciwstarzeniową.
 

Galeria
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