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AVENE BODY Otulający Balsam Do Ciała, 250 ml
 

Cena: 93,81 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 250 ml

Postać balsam

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene BODY Otulający Balsam Do Ciała i w jakim celu się go używa?

Balsam do ciała Avene BODY trwale nawilża i przywraca skórze komfort. Bogaty w łagodzący ole-kompleks. Jest odpowiedni do skóry
wrażliwej, suchej. Skóra jest aksamitna i nawilżona aż do 24 godzin*.

Korzyści:

24-godzinne nawilżenie

suchej, wrażliwej skóry.

Kremowa konsystencja

o relaksującym zapachu.

Szybko się wchłania

i pozostawia skórę aksamitnie miękką.

Wzmacnia

Zrównoważone trio roślinne pomaga wzmocnić naturalną barierę skóry

Chroni

Zapewnia ochronę antyoksydacyjną i chroni przed stresem oksydacyjnym

Umila
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Nasycony relaksującym zapachem róży, jaśminu i bergamotki

Formuła:
Opracowany tak, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych, Nie zatyka porów, Nie zawiera parabenów, Nie zawiera olejów
mineralnych, Nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.

Badania:
Nawilża skórę przez 24 godziny1

Skóra jest nawilżona u 100% użytkowników, jest piękniejsza (97%)2

Zapewnia uczucie komfortu przez cały dzień.

1Ocena wskaźnika nawilżenia powierzchownych warstw naskórka, 19 osób, 1 aplikacja.
2Procent zadowolonych osób od pierwszego zastosowania. Badanie konsumenckie, 83 uczestników, stosowanie przez 10 dni.

Składniki aktywne Otulającego Balsamu Do Ciała Avene BODY:

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.
Kompleks oleo-łagodzący - Kombinacja 3 naturalnych olejków roślinnych: shea, lnicznik siewny i krokosz barwierski z wodą
termalną Avène. Łagodzi, odżywia i chroni przed stresem oksydacyjnym. Oleje z lnicznika siewnego, shea i krokosza
barwierskiego zaspokajają potrzeby skóry dzięki bogactwu niezbędnych kwasów tłuszczowych. Bariera lipidowa zostaje
wzmocniona, a skóra odzyskuje komfort i optymalny poziom nawilżenia. Pochodzenie i jakość tego trio olejów roślinnych są
doskonale kontrolowane, ponieważ są one częścią programu Pierre Fabre Botanical Expertise, który gwarantuje ich efektywność
i bezpieczeństwo, a także etyczne i odpowiedzialne ramy produkcji.
Gliceryna - Nawilża, chroni, zmiękcza. Gliceryna znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości nawilżających i
okluzyjnych. Zabezpiecza skórę przed utratą wody oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
 Skwalen - jest substancją naturalnie produkowaną przez nasze ciało. Szczytowa produkcja tego naturalnego środka
nawilżającego występuje w wieku nastoletnim, a jego produkcja spowalnia się w wieku 20 lub 30 lat. Skutkuje to tym, że skóra
staje się bardziej sucha i szorstka. Skwalen występuje nie tylko u ludzi, jest on również naturalnie obecny w oliwkach, otrębach
ryżowych i trzcinie cukrowej. Jest również znajdowany i zbierany z wątrób rekinów. Skwalan, czyli bardziej stabilna forma
skwalenu stosowany miejscowo ma ogromne korzyści. Silnie nawilżając, manifestując również swoje silne właściwości
przeciwutleniające oraz detoksykujące może sprawić, że Twoja skóra będzie wyglądać na żywszą i zdrowszą. Regularne
stosowanie Skwalenu może również zwiększyć endogenną produkcję kolagenu, który stanowi "rusztowanie" dla naszej skóry, a
jego odpowiednia ilość jest niezbędna abyśmy mogli cieszyć się zdrową i jędrną skórą. Skwalan z oliwek jest świetną
alternatywą dla innych olejów jeśli zmagasz się z tłustą cerą, ponieważ mimo, iż jest on olejem jest wyjątkowo lekki i
niekomedogenny, dzięki czemu nie zatyka porów i nawilża bez pozostawiania tłustej warstwy
Octan tokoferolu - to witamina E, zwana również witaminą młodości, w formie estru. Związek ten ma działanie antyoksydacyjne
w związku z tym zwalcza wolne rodniki i tym samym hamuje proces starzenia się skóry wywołany np. promieniowaniem UV.
Ponadto zabezpiecza on cenne olejki roślinne w składzie kosmetyku przed utlenieniem.
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Sposób użycia Otulającego Balsamu Do Ciała Avene BODY:

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Rozprowadź Otulający balsam nawilżający BODY w dłoniach i nałóż na ciało szerokimi, okrężnymi ruchami.

Porada:
Nakładaj po prysznicu, gdy skóra jest jeszcze wilgotna, aby zatrzymać w niej więcej wody.

Co zawiera Otulający Balsam Do Ciała Avene BODY?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). GLYCERIN. BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) OIL (BUTYROSPERMUM PARKII OIL).
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. CARTHAMUS TINCTORIUS (SAFFLOWER) SEED OIL (CARTHAMUS TINCTORIUS SEED OIL).
ISOPROPYL PALMITATE. C14-22 ALCOHOLS. DIMETHICONE. TOCOPHERYL ACETATE. ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE
CROSSPOLYMER. BENZOIC ACID. C12-20 ALKYL GLUCOSIDE. C20-22 ALCOHOLS. C20-22 ALKYL PHOSPHATE. CAMELINA SATIVA
SEED OIL. CAPRYLYL GLYCOL. FRAGRANCE (PARFUM). GLYCERYL STEARATE. HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM
ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER. PEG-100 STEARATE. POLYSORBATE 60. SODIUM HYDROXIDE. SORBITAN
ISOSTEARATE. SQUALANE. WATER (AQUA). XANTHAN GUM

Przed zakupem produktu zalecamy konsumentowi systematyczne sprawdzanie jego składu.

Często zadawane pytania odnośnie Otulającego Balsamu Do Ciała Avene BODY i odpowiedzi na nie:

1. Czy w balsamie znajdują się jakiekolwiek kontrowersyjne składniki?
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Balsam nie zawiera składników, które nie zostały ocenione pod względem bezpieczeństwa dla skóry i środowiska. Otulający balsam
nawilżający Body nie zawiera żadnych składników, których bezpieczeństwo dla skóry i środowiska byłoby w jakikolwiek sposób
kwestionowane.

2. Czy balsam do ciała jest skuteczniejszy od olejku?
Jego działanie jest nieco inne: olejek odżywia i wygładza skórę, natomiast balsam do ciała przynosi długotrwałe nawilżenie i odżywienie.
Dowiedz się jak w pełni wykorzystać dobroczynne właściwości tych dwóch produktów:

Rano: nałóż olejek, aby uzyskać jedwabiście miękką skórę.
Wieczorem: nałóż balsam, który zapewni ciału głęboką pielęgnację

3. Jaka jest różnica między Balsamem Body a balsamem emolientem?
Otulający balsam nawilżający Body przeznaczony jest do skóry wrażliwej, nieobciążonej zmianami chorobowymi, natomiast balsam lub
krem emolientowy odpowiedni jest do skóry wymagającej opieki medycznej, np. skłonnej do egzemy atopowej. Emolient to termin
medyczny oznaczający środek nawilżający.

4. Zimą moja skóra jest dużo bardziej sucha. Jaką pielęgnację należy stosować?
W celu zapewnienia miękkości i komfortu Twojej skórze, polecamy pielęgnację produktami z gamy Body. Delikatnie oczyść skórę ciepłą
wodą z dodatkiem Delikatnego żelu pod prysznic. Codziennie, po osuszeniu skóry, stosuj Otulający balsam nawilżający, zwracając
szczególną uwagę na najbardziej suche miejsca. Dodatkowo raz w tygodniu delikatnie złuszczaj skórę za pomocą Łagodnego peelingu.
Twoja skóra znów poczuje się komfortowo i miękko!

5. Czy produkty z gamy Body mogą być stosowane przez mężczyzn?
Produkty z serii Body mogą być stosowane zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Ich formuły, wzbogacone o wodę termalną
Avène i naturalne olejki roślinne, zmiękczą i ukoją każdy rodzaj skóry wrażliwej, nawet męskiej!

6. Obecnie jestem w trakcie leczenia raka piersi i szukam bezpiecznego dezodorantu. Czy mogę stosować wasze produkty?
Formuła dezodorantu Body 24H została opracowana z myślą o wszystkich rodzajach skóry, nawet tych najbardziej wrażliwych.
Rygorystycznie testowana formuła jest w 100% bezpieczna dla skóry uwrażliwionej zabiegami medycznymi.
 

Galeria
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