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AVENE Cleanance Woda micelarna, 400 ml
 

Cena: 52,97 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 400 ml

Postać Woda micelarna

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Cleanance Woda Micelarna i w jakim celu się jej używa?

Avene Cleanance Woda Micelarna to codzienna pielęgnacja skóry zapewniająca czystą, świeżą i oczyszczoną skórę o mniejszym
połysku. Woda micelarna Cleanance jest odpowiednia dla skóry wrażliwej, mieszanej i tłustej, ze skłonnością do wyprysków. Redukuje
nadmiar sebum i błyszczenia oraz delikatnie usuwa zanieczyszczenia z twarzy i oczu.

Delikatny, ale zarazem skuteczny kosmetyk 3 w 1: oczyszcza, usuwa makijaż i eliminuje zanieczyszczenia cząsteczkowe. Ukojenie skóry
zapewnia delikatna formuła, która zawiera unikalną kombinację składników aktywnych: matujący Comedoclastin™, roślinny składnik
aktywny pozyskiwany z nasion ostropestu plamistego o opatentowanych właściwościach*, Termalna Woda źródlana Avène o
właściwościach łagodzących i łagodne składniki myjące. Produkt cieszy się bardzo dobrą tolerancją skóry i oczu.

Cleanance Woda micelarna do skóry tłustej, skłonnej do niedoskonałości do twarzy i oczu. Delikatnie usuwa zanieczyszczenia, które
zatykają pory (kurz, zanieczyszczenia powietrza itp.) oraz makijaż, dzięki łagodnym dla skóry składnikom oczyszczającym. Redukuje
nadmiar sebum dzięki zawartości składnika ComedoclastinTM, o opatentowanych właściwościach*. Woda termalna Avène zapewnia
działanie łagodzące i zmiękczające. Skóra jest oczyszczona i odświeżona a „błyszczenie się” skóry zmniejszone.

* postępowanie patentowe rozpoczęte.

Korzyści:
Kosmetyk o potrójnych korzyściach, działa jako środek do demakijażu i środek matujący - pozostawia skórę czystą, świeżą, oczyszczoną
i mniej błyszczącą. Jego wodna konsystencja o świeżym i lekkim zapachu zapewnia natychmiastowy efekt odświeżenia.

Oczyszcza pozostawiając skórę czystą i odświeżoną
Usuwa makijaż z twarzy i oczu
Matuje redukując nadmiar sebum i połysku
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Dla kogo?
Woda micelarna Avene Cleanance jest przeznaczona do pielęgnacji skóry wrażliwej, tłustej, ze skłonnością do trądziku.

Składniki aktywne Wody Micelarnej 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.
Łagodne środki micelarne - Mieszanka delikatnych środków myjących, które dbają o fizjologiczne pH skóry wrażliwej, tłustej lub
skłonnej do trądziku.

Sposób użycia Wody Micelarnej Avene Cleanance:

Stosować rano i wieczorem; nakładać za pomocą płatka kosmetycznego nasączonego preparatem. Po zastosowaniu moża spryskać
twarz Wodą termalną Avène, delikatnie osuszyć, a następnie zastosować odpowiedni preparat z gamy Cleanance lub TriAcnéal.

Porada eksperta:
Skóra mieszana lub tłusta może być również wrażliwa, dlatego pamiętaj o delikatnym zmyciu makijażu!

Jak to zrobić?
• Umieść wacik między małym palcem a palcem wskazującym.
• Oczyść lub usuń makijaż, kładąc palce płasko i wygładzaj od środka twarzy na zewnątrz.

Technika ta pozwala na delikatniejszy demakijaż niż przytrzymanie wacika opuszkami palców.

Zawsze czytaj etykietę. Postępuj zgodnie ze wskazówkami użytkowania.

Co zawiera Woda Micelarna Avene Cleanance?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA), BUTYLENE GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES,
PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, CENTRIMONIUM BROMIDE, CITRIC ACID, FRAGRANCE (PARFUM), ISOPROPYL ALCOHOL,
PEG-6, SILYBUM MARIANUM FRUIT EXTRACT.

Często zadawane pytania odnośnie Wody Micelarnej Avene Cleanance i odpowiedzi na nie:

1. Mam cerę mieszaną, czy ten płyn micelarny jest dla mnie dobry?
Jeśli przeszkadza Ci "tłusta strona" Twojej cery mieszanej, woda micelarna Cleanance będzie dla Ciebie idealna. Jeśli nie, to bardziej
odpowiedni będzie balsam micelarny Avène.

2. Czy mogę użyć wody micelarnej do usunięcia wodoodpornego tuszu do rzęs?
Aby usunąć wodoodporny tusz do rzęs, należy użyć dwufazowego zmywacza do makijażu. Ponieważ woda micelarna nie jest
dwufazowa, polecam Intense Eye Makeup Remover, aby delikatnie i skutecznie usunąć wodoodporny tusz do rzęs.

3. Jestem osobą dorosłą i mam cerę skłonną do wyprysków. Czy powinnam/powinienem używać wody micelarnej Cleanance czy
balsamu micelarnego?
Oprócz oczyszczania i demakijażu, zaletą Cleanance Micellar Water jest to, że matuje skórę i redukuje nadmiar sebum. Jeśli masz cerę
ze skłonnością do trądziku, która wygląda na błyszczącą, jest to idealny produkt dla Ciebie.
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