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AVENE Cleanance Women Serum Korygujące, 30 ml
 

Cena: 89,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać serum

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Cleanance Women Serum Korygujące i w jakim celu się go używa?

Cleanance Women Serum korygujące od Avene pomaga zredukować niedoskonałości, poprawia teksturę skóry i zmniejsza widoczność
porów. Prawdziwy koncentrat, który pomoże odsłonić gładką i promienną skórę. Silna koncentracja składników aktywnych w serum
pomaga ograniczyć produkcję sebum, a także zredukować działanie utleniające przyczyniające się do powstawania zaskórników.
Ponadto zwęża ono pory i wygładza strukturę skóry. Serum korygujące Cleanance WOMEN ma świeżą i lekką konsystencję, pozostawia
skórę promienną, czystą i miękką. Jego uzależniający zapach sprawia, że z przyjemnością wkomponujesz je do codziennej rutyny
pielęgnacyjnej.

Synovea™ HR przyczynia się do redukcji przebarwień i ogranicza utlenianie się sebum*.
P-Refinyl zwęża pory.
Kwasy glikolowy i mlekowy udoskonalają teksturę skóry.
Woda termalna Avène ma właściwości łagodzące i zmiękczające.

Jego świeża i lekka konsystencja pozostawia skórę miękką i gładką, gotową do nałożenia produktu do pielęgnacji na dzień lub na noc.

*Test in vitro

Korzyści:
Serum wykazuje się świeżością i lekkością, ale bez uszczerbku dla jego skuteczności przeciw niedoskonałościom, zmniejszania porów i
wygładzania.

• Zwalcza niedoskonałości skóry dorosłych.
• Zmniejsza widoczność porów.
• Wygładza teksturę skóry.
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Dla kogo?
Serum Korygujące Avene jest szczególnie wskazane dla dorosłych kobiet ze skórą skłonną do wyprysków lub z trądzikiem
hormonalnym.

Badania:

48% redukcja wyprysków1

92% skóra jest jaśniejsza2

90% cera jest bardziej promienna2

88% pory są zwężone2

88% tekstury skóry jest wyrafinowane2

1Badanie tolerancji i skuteczności przeprowadzone pod kontrolą dermatologiczną i okulistyczną na 31 kobietach przez 57 dni przy 2
aplikacjach dziennie
2Badanie satysfakcji, 77 osób, aplikacja raz lub dwa razy dziennie przez 28 dni

Składniki aktywne Serum Korygującego Avene Cleanance Women:

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.
Kwasy glikolowe/mlekowe - Komedolityczne składniki aktywne. Pomóż usunąć martwe komórki, poprawiając strukturę skóry i
odblokowując zablokowane pory. Pomagają wygładzić i zmiękczyć powierzchnię skóry.

Kwas glikolowy wykazuje działanie nawilżające oraz mikrozłuszczające względem skóry. Rozjaśnia przebarwienia, a ponadto nasila
procesy syntezy kolagenu oraz regeneracji naskórka pobudzając aktywność fibroblastów.
Kwas mlekowy stymuluję syntezę niezwykle istotnych dla skóry kolagenu i elastyny, poprawiając elastyczność i jędrność skóry.
Wyrównuje również koloryt skóry hamując produkcję melaniny przez melanocyty. Wykazuje też właściwości przeciwbakteryjne (w tym
odblokowujące pory skóry) oraz regulujące pH. Ponadto ma on właściwości przeciwzmarszczkowe pozwalające mu na spłycanie
powierzchownych zmarszczek. Dzięki kombinacji jego działań sprawia, że skóra jest gładka, promienna oraz może cieszyć się
wyrównanym kolorytem.

Synovea - Pomaga redukować przebarwienia i ograniczać utlenianie sebum, aktywny składnik przeciwwypryskowy i
przeciwutleniający.
P-Refinyl - Aktywny składnik regulujący wydzielanie sebum i zwężający pory. Wzmacnia strukturę naskórka, zwężając i
zmniejszając rozszerzone pory. Wykazuje działanie matujące.

Sposób użycia Serum Korygującego Avene Cleanance Women:

Nakładać codziennie rano i/lub wieczorem na całkowicie oczyszczoną twarz i delikatnie wmasuj w skórę twarzy opuszkami palców,
przed nałożeniem produktu do codziennej pielęgnacji skóry na dzień lub na noc.

Unikać kontaktu z oczami. Nie stosować na podrażnioną skórę. Należy ograniczyć ekspozycję na słońce lub używać ochrony
przeciwsłonecznej. W przypadku dyskomfortu zaleca się stosowanie serum co drugą aplikację.

Rytuał pielęgnacyjny:
Oczyść skórę Żelem Oczyszczającym Avene Cleanance. Następnie spryskaj ją mgiełka wody termalnej Avene, aby ją ukoić i złagodzić.
Następnie nałóż Serum korygujące Avene Cleanance Women i zakończ proces pielęgnacyjny używając na ukojoną i oczyszczoną skórę
wygładzającego kremu na noc Avene Cleanance Women.

Co zawiera Avene Cleanance Women Serum Korygujące?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). WATER (AQUA). GLYCOLIC ACID. GLYCERIN. POLYMETHYL METHACRYLATE.
PROPYLENE GLYCOL. HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER. SODIUM HYDROXIDE.
ISOPROPYL MYRISTATE. LACTIC ACID. SODIUM CHLORIDE. HEXYLRESORCINOL. FRAGRANCE (PARFUM). LENS ESCULENTA (LENTIL)
SEED EXTRACT (LENS ESCULENTA SEED EXTRACT). PENTYLENE GLYCOL. POLYACRYLATE-13. POLYISOBUTENE. POLYSORBATE 20.
POLYSORBATE 60. SODIUM BENZOATE. SORBITAN ISOSTEARATE.
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