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AVENE Cleanance Women Wygładzający Krem na noc, 30 ml
 

Cena: 70,56 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać krem

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Cleanance Women Wygładzający Krem na noc i w jakim celu się go używa?

Aby spać jeszcze spokojniej, zastosuj Wygładzający Krem na Noc od Avene jako część swojej wieczornej rutyny i pozwól, aby jego
formuła działała przez całą noc. Krem ten skutecznie poradzi sobie z niedoskonałościami, zapewniając jednocześnie komfort i
odżywienie. Wzbogacony retinaldehydem, aktywnym składnikiem dermatologicznym, który jest uznawany od ponad 30 lat, pomaga
redukować przebarwienia i nierówności w kolorycie skóry, zapewniając bardziej równą i piękną skórę.

Przeznaczony do skóry dorosłej z niedoskonałościami, Wygładzający Krem na noc od Avene zmniejsza widoczność niedoskonałości,
plam i śladów, jednocześnie pomagając wygładzić strukturę skóry. Cleanance WOMEN Wygładzający krem na noc zapewnia
skuteczność na kilku poziomach, dzięki Synovea™ HR, który pomaga redukować widoczne niedoskonałości i ogranicza utlenianie
sebum*, które powoduje pojawianie się niedoskonałości, Retinaldehydowi, który pomaga zmniejszyć widoczność śladów i Wodzie
termalnej Avene o właściwościach kojących i zmiękczających. Jego nietłusta, miękka i przyjemna konsystencja otula skórę i zapewnia
komfort przez całą noc. Jego uzależniający zapach sprawia, że jest to obowiązkowy zabieg do nakładania samodzielnie lub po serum na
idealnie oczyszczoną skórę.

Cleanance Women Wygładzający krem na noc od Avene, dzięki unikalnej kombinacji składników, pomaga zredukować przebarwienia,
plamy i ślady po niedoskonałościach, aby wygładzić teksturę skóry.

Synovea™ HR przyczynia się do redukcji przebarwień i ogranicza utlenianie się sebum*.
X-Pressin™ wygładza teksturę skóry.
Retinaldehyd pomaga zredukować ślady po trądziku, jednocześnie oferując korzyści przy pierwszych widocznych oznakach
starzenia się skóry.
Woda termalna Avène ma właściwości łagodzące i zmiękczające.

Jego nietłusta konsystencja „kokonu” otula Twoją skórę, zapewniając nawilżenie i komfort przez całą noc.
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*Test in vitro

Korzyści:
Wygładzający, przeciwdziałający niedoskonałościom i wypryskom krem na noc do skóry z niedoskonałościami dla dorosłych kobiet.

Zwalcza niedoskonałości skóry dorosłych.
Zmniejsza widoczność przebarwień
Wygładza teksturę skóry.

Badania:
• 50% redukcja niedoskonałości*
• 98% cera jest bardziej promienna*

*Badanie tolerancji i skuteczności przeprowadzone pod kontrolą dermatologiczną i okulistyczną na 41 kobietach przez 57 dni. 1
aplikacja dziennie na twarz wieczorem.

Składniki aktywne Wygładzającego Kremu na noc 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.
Synovea - Pomaga redukować przebarwienia i ograniczać utlenianie sebum, aktywny składnik przeciwwypryskowy i
przeciwutleniający.
X-Pressin - wygładza teksturę skóry.
Retinaldehyd - Bezpośredni prekursor kwasu retinowego, wiodącego dermatologicznego składnika aktywnego. Redukuje
widoczność śladów resztkowych i zmniejsza ich intensywność poprzez redukcję przebarwień oraz indukowanie produkcji
kolagenu i elastyny. Działa odmładzająco, odblokowując pory, redukując rezydualne przebarwienia i zapewniając dodatkowe
korzyści przeciwstarzeniowe.

Sposób użycia Wygładzającego Kremu na noc Avene Cleanance Women:

Nakładać wieczorem na całkowicie oczyszczoną twarz. Krem na noc można stosować samodzielnie lub po serum.

Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dyskomfortu zaleca się stosowanie serum co drugi wieczór.

Rutyna pielęgnacyjna:
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.

Zawsze czytaj etykietę. Postępuj zgodnie ze wskazówkami użytkowania.

Co zawiera Avene Cleanance Women Wygładzający Krem na noc?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. ISODODECANE. DIMETHICONE. GLYCERIN.
PENTYLENE GLYCOL. PROPYLENE GLYCOL. WATER (AQUA). SQUALANE. GLYCERYL STEARATE. PEG-100 STEARATE.
HEXYLRESORCINOL. 1,2-HEXANEDIOL. ALGIN. ARACHIDYL ALCOHOL. ARACHIDYL GLUCOSIDE. BEHENYL ALCOHOL. BENZOIC ACID.
BHT. CAPRYLYL GLYCOL. CARBOMER. DIMETHICONE CROSSPOLYMER. DIMETHICONOL. FRAGRANCE (PARFUM). HYDROGENATED
POLYISOBUTENE. HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER. PAPAIN. PEG-7
TRIMETHYLOLPROPANE COCONUT ETHER. RED 33 (CI 17200). RETINAL. SODIUM HYDROXIDE. SORBITAN ISOSTEARATE. STEARYL
ALCOHOL. TITANIUM DIOXIDE (CI 7789). XANTHAN GUM.
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