
 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
 

AVENE Cleanance Emulsja matująca, 40 ml
 

Cena: 52,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać emulsja

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Cleanance Emulsja matująca i w jakim celu się jej używa?

Emulsja matująca Cleanance Comedomed to produkt do codziennej pielęgnacji skóry, który usuwa nadmiar sebum, wygładza i nawilża
tłustą skórę – bez błyszczenia – przez 24 godziny. Skóra jest miękka w dotyku i zmatowiona przez 6 godzin. Połysk zostaje natychmiast
i trwale zredukowany. Jego nieklejąca się, matowa konsystencja, skomponowana ze starannie dobranej kombinacji matujących pudrów,
środków nawilżających i Comedoclastin™, roślinnego składnika aktywnego wyekstrahowanego z redukujących sebum nasion ostropestu
plamistego, zapewnia natychmiastową i długotrwałą skuteczność. Cały proces jest delikatny dla wrażliwej skóry dzięki termalnej wodzie
źródlanej Avène, która zapewnia właściwości kojące i zmiękczające.
Cleanance Mattifying Emulsion od Avene to również świetna baza pod makijaż.

Cleanance Emulsja matująca to codzienna, długotrwała emulsja matująca i nawilżająca.
Pomaga redukować niedoskonałości dzięki unikalnej kombinacji składników aktywnych:

Comedoclastin™ - składnik z opatentowanymi właściwościami*, reguluje nadmierne wydzielanie sebum i pomaga zredukować
niedoskonałości.
Pudry Matujące - dla natychmiastowego matowego, pudrowego wykończenia
Woda termalna Avene - o właściwościach łagodzących i zmiękczających.

*Oczekuje na patent.

Zastosowanie:
Cleanance Emulsja matująca to codzienna, długotrwała emulsja matująca i nawilżająca, która pomaga redukować niedoskonałości i
stanowi dobrą bazę pod makijaż.

Korzyści:
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Matuje:

Natychmiast redukuje połysk1 i matuje przez 6 godzin2

Wygładza:

Pomaga wygładzić strukturę skóry i widocznie zmniejszyć widoczność porów

Nawilża:

Zapewnia 24 godziny nawilżenia3

1Punktacja kliniczna. Badanie tolerancji i skuteczności przeprowadzone na 40 osobach przez 4 tygodnie. 2 aplikacje dziennie.
2Test połyskometryczny. 20 przedmiotów. Pojedyncza aplikacja.
3HI Kinetics 6h i 24h, 20 osób. Pojedyncza aplikacja.

Formuła:
Opracowany, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych, Nie zatyka porów, Bez parabenów, Bez olejów mineralnych, Bez AHA/BHA,
Wegański.

Dla kogo?
Cleanance Emulsja matująca jest przeznaczona do pielęgnacji skóry skóry tłustej, skłonnej do niedoskonałości.

Badania:
Kliniczna skuteczność Cleanance Emulsji Matującej: zapewnia długotrwałe nawilżenie przez 24 godziny*
*Pomiar wskaźnika nawodnienia - 20 osób – kobiety w wieku 21 i 59 lat

Składniki aktywne Emulsji matującej Avene Cleanance:

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.
Comedoclastin - Aktywny składnik pochodzenia roślinnego o opatentowanych własnościach firmy Pierre Fabre Research.
Ekstrakt z ostropestu plamistego działa na komórki nabłonka, zmniejszając powstawanie mikrozaskórników i zapobiegając
powstawaniu nowych wyprysków.
Pudry Matujące - Składnik matujący, który absorbuje nadmiar sebum i nadaje formule pudrowe, nietłuste odczucie, pomagając
wyeliminować połysk.

Sposób użycia Emulsji matującej Avene Cleanance:

Nakładać rano i/lub wieczorem na skórę twarzy, po zastosowaniu preparatu oczyszczającego z gamy Cleanance (np. żelu
oczyszczającego Avène Cleanance)

Zawsze czytaj etykietę. Postępuj zgodnie ze wskazówkami użytkowania.

Co zawiera Avene Cleanance Comedomed Emulsja matująca?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). GLYCERIN. ISOPROPYL MYRISTATE. PROPYLENE GLYCOL
DICAPRYLATE/DICAPRATE. POLYMETHYL METHACRYLATE. C14-22 ALCOHOLS. ISOPROPYL ALCOHOL. PEG-6. POTASSIUM CETYL
PHOSPHATE. 1,2-HEXANEDIOL. ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER. C12-20 ALKYL GLUCOSIDE. CAPRYLYL
GLYCOL. CAPRYLYL GLYCOL LINSEEDATE. FRAGRANCE (PARFUM). GLYCERYL BEHENATE. GLYCERYL DIBEHENATE. HELIANTHUS
ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL (HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL). POTASSIUM SORBATE. SILYBUM MARIANUM FRUIT EXTRACT.
SODIUM HYDROXIDE. SODIUM POLYACRYLATE. TOCOPHEROL. TRIBEHENIN. WATER (AQUA). XANTHAN GUM. ZINC SALICYLATE.

Często zadawane pytania odnośnie Emulsji matującej Avene Cleanance i odpowiedzi na nie:
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1. Czy emulsja matująca Cleanance jest kompatybilna z preparatem Cleanance Comedomed?
W przypadku cery tłustej rano i wieczorem stosuj emulsję matującą Cleanance, aby uregulować wydzielanie sebum i zmatowić skórę. W
przypadku skóry skłonnej do trądziku, zaskórników i niedoskonałości najlepiej stosować Cleanance Comedomed rano i wieczorem, aby
zmniejszyć te niedoskonałości.

2. Jak nie błyszczeć w ciągu dnia?
Aby wyregulować wydzielanie sebum, a tym samym zmatowić skórę, konieczne jest ustalenie określonej codziennej rutyny, która nie
podrażnia skóry, aby nie powodować reaktywnego łojotoku.
Delikatne, ale dokładne oczyszczanie: wieczorem woda micelarna Cleanance i rano żel oczyszczający bez mydła Cleanance. Zakończ
rutynę oczyszczania, spryskując źródlaną wodą termalną Avène.
Aby uzyskać głębsze oczyszczenie, użyj maseczki do skóry tłustej i zaskórników raz lub dwa razy w tygodniu, aby wchłonąć i usunąć
sebum i zaskórniki, np. Cleanance MASK.

Rano: nałóż matujący krem, np. Cleanance Mattifying Emulsion, który również ma tę zaletę, że jest świetną bazą pod makijaż.
Jeśli lubisz podkład, wybierz beztłuszczową konsystencję, taką jak Couvrance Matte Finish Fluid Foundation Corrector.
W każdym razie zmatuj skórę i/lub makijaż za pomocą pudru matującego, takiego jak Mosaic Translucent Powder.
Aby przedłużyć trwałość makijażu, na koniec spryskaj delikatną mgiełką wody termalnej Avène, która odparowuje i wzmacnia moc
utrwalania pudru. Jest to szczególnie ważne w przypadku skóry tłustej.
W ciągu dnia i jeśli to konieczne, wypróbuj następującą technikę: zmyj nadmiar oleju chusteczką, spryskaj niewielką ilością Wody
Źródlanej Avène, ponownie osusz i ponownie nałóż matujący puder.

3. Mam tłustą, odwodnioną skórę. Czy mogę stosować serum przed kremem matującym bez ryzyka błyszczenia?
Możesz również użyć serum, ale tylko wtedy, gdy jego konsystencja jest nietłusta i odczekasz kilka minut przed nałożeniem Emulsji
Matującej Cleanance. Dlatego polecamy nasze Serum Korygujące Cleanance WOMEN, które jest koncentratem świeżości, który zmatowi
Twoją tłustą skórę, jednocześnie zmniejszając widoczność porów i poprawiając strukturę skóry. Twoja cera będzie świeża i promienna.

 

Galeria
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