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AVENE Cleanance Hydra Oczyszczający Krem Łagodzący,
400 ml
 

Cena: 60,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 400 ml

Postać krem

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Cleanance Hydra Oczyszczający Krem Łagodzący i w jakim celu się go używa?

Nawet osłabiona zabiegami przeciwtrądzikowymi, Twoja skóra trądzikowa musi zostać oczyszczona. Ten wyjątkowo delikatny produkt
oczyszcza i pozostawia skórę miękką i komfortową po użyciu. Krem oczyszczający o fizjologicznym pH, który oczyszcza i szanuje
wrażliwość skóry przesuszonej i nieprzyjemnej podczas leczenia przeciwtrądzikowego. Łagodzący krem oczyszczający Cleanance
HYDRA przywraca skórze komfort i płaszcz hydrolipidowy. Ta delikatna baza myjąca z nawilżającymi i odżywczymi składnikami
aktywnymi łagodzi suchą i wrażliwą skórę oraz pomaga w kontynuacji leczenia przeciwtrądzikowego dzięki formule zawierającej
Termalną Wodę Źródlaną Avène.

Zastosowanie:
Cleanance hydra oczyszczający krem łagodzący przeznaczony jest do twarzy i ciała dla skóry wysuszonej i podraznionej wskutek
postępowania farmakologicznego.

Korzyści:

Przywraca

Pomaga przywrócić uszkodzoną barierę skórną zaburzoną ostrymi zabiegami przeciwtrądzikowymi

Uzupełnia

Głęboko oczyszcza skórę, jednocześnie nawilżając i zapewniając komfort

Wzmacnia
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Nawilża i wzmacnia naturalną barierę skóry

Oczyszcza

Oczyszcza skórę osłabioną kuracjami przeciwtrądzikowymi jednocześnie respektując jej wrażliwość

Formuła:
Opracowany tak, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych, Nie zatyka porów, Bez mydła, Bez parabenów, Bez alkoholu, Bez oleju
mineralnego, Bez składników pochodzenia zwierzęcego, Bez AHA/BHA

Dla kogo?
Cleanance Hydra Oczyszczający krem łagodzący jest szczególnie polecany do skóry podrażnionej i wysuszonej przez kuracje
przeciwtrądzikowe. Przywraca skórze komfort i łagodzi podrażnienia powstałe na skutek stosowania produktów leczniczych.

Badania:
Cleanance HYDRA Kojący krem oczyszczający znacząco koi skórę już po 7 dniach stosowania1

Skóra jest wyraźnie:

Bardziej nawilżona i ukojona 91%2

Cieszy się większym komfortem 95%2

1Badanie skuteczności przeprowadzone na 43 pacjentach poddanych doustnemu lub miejscowemu leczeniu medycznemu, 2 aplikacje
dziennie przez 28 dni. Samoocena objawów czynnościowych (uderzenia gorąca, swędzenie, ucisk) po 7 dniach.
2Badanie skuteczności przeprowadzone na 43 osobach poddanych doustnemu lub miejscowemu leczeniu medycznemu, 2 aplikacje
dziennie przez 28 dni. Samoocena po 28 dniach.

Składniki aktywne Oczyszczającego Kremu Łagodzącego Avene Cleanance Hydra:

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.
Glikoleol - prekursor niezbędnych dla skóry lipidów, przywraca skórze elastyczność i komfort dzięki natychmiastowemu i
intensywnemu odżywieniu oraz aktywacji naturalnej syntezy lipidów w skórze.
Siarczan dekstranu - dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym redukuje stany zapalne, a także zmniejsza cienie i
opuchnięcia pod oczami. W dodatku pomaga on ukoić skórę, jednocześnie nawilżając i wzmacniając naturalną barierę skóry.
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Sposób użycia Oczyszczającego Kremu Łagodzącego Avene Cleanance Hydra:

Nakładaj rano i/lub wieczorem na wilgotną skórę twarzy, spieniaj opuszkami palców delikatnie masując do uzyskania piany i odrobiną
wody, nałóż okrężnymi ruchami na twarz i szyję, dokładnie spłucz obfitą ilością wody, a następnie osusz bez pocierania. Aby uzyskać
dodatkową miękkość i ukojenie skóry, zakończ rutynę, spryskując delikatną mgiełką wody termalnej Avène.

Zawsze czytaj etykietę. Postępuj zgodnie ze wskazówkami użytkowania.

Co zawiera Łagodzący Krem Oczyszczający Avene Cleanance Hydra?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA), WATER (AQUA), GLYCERIN, SODIUM COCOAMPHOACETATE, COCO-GLUCOSIDE,
SODIUM MYRISTOYL GLUTAMATE, GLYCOL DISTEARATE, GLYCERYL OLEATE, SODIUM CHLORIDE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL
ACRYLATE CROSSPOLYMER, CAPRYLYL GLYCOL, CITRIC ACID, FRAGRANCE (PARFUM), GLYCERYL LINOLEATE, GLYCERYL
LINOLENATE, GLYCERYL PALMITATE, GLYCERYL STEARATE, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL (GLYCINE SOJA OIL), HYDROGENATED
PALM GLYCERIDES CITRATE, PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PROPANEDIOL, SALICYLIC
ACID, SODIUM BENZOATE, SODIUM DEXTRAN SULFATE, SODIUM HYDROXIDE, TOCOPHEROL, TRIDECETH-6.

Często zadawane pytania odnośnie Oczyszczającego Kremu Łagodzącego Avene Cleanance Hydra i odpowiedzi na nie:

1. Jak mogę oczyścić skórę, nie podrażniając jej?
Ważne jest, aby podczas oczyszczania nie podrażniać skóry. W tym celu wybierz kojący krem oczyszczający specjalnie opracowany, aby
zrekompensować skutki uboczne leczenia trądziku. Po spłukaniu zneutralizuj twardość wody sprayem Wody Termalnej Avène; i nie
zapomnij o nałożeniu kremu nawilżającego odpowiedniego dla skóry skłonnej do trądziku rano i/lub wieczorem, aby ukoić i przywrócić
skórze komfort, np. Łagodzący Krem Cleanance Hydra.

2. Czy ten krem oczyszczający służy również do demakijażu?
Krem oczyszczający Cleanance HYDRA możesz stosować do demakijażu lekkiego makijażu, w tym makijażu oczu. Jeśli jednak Twój
makijaż jest cięższy, polecamy Intense Eye Make-up Remover, który jest bardziej odpowiedni do makijażu wodoodpornego.

3. Czy mogę myć plecy tym produktem?
Krem oczyszczający Cleanance HYDRA to produkt myjący przeznaczony do delikatnego oczyszczania twarzy lub ciała, których skóra
jest osłabiona zabiegami osuszającymi. Uważaj na temperaturę wody: gorąca woda zwiększy suchość i podrażnienie skóry, dlatego
zaleca się letnią wodę.
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