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AVENE Cleanance Żel Oczyszczający, 200 ml
 

Cena: 34,65 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać żel

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Cleanance Żel Oczyszczający i w jakim celu się go używa?

Cleanance Żel oczyszczający do skóry tłustej, skłonnej do niedoskonałości do twarzy i ciała od Avene posiada formułę opartą na
unikalnej kompozycji składników aktywnych o potrójnych korzyściach została opracowana z poszanowaniem dla skóry wrażliwej.
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 , składnik o opatentowanych
właściwościach*. Woda termalna Avène zapewnia działanie łagodzące i zmiękczające. Skóra jest oczyszczona i odświeżona a
„błyszczenie się” skóry zmniejszone. Dzięki fizjologicznemu pH i braku zawartości mydła jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę

* postępowanie patentowe rozpoczęte.

Zastosowanie:
Cleanance Żel oczyszczający do skóry tłustej, skłonnej do niedoskonałości do twarzy i ciała. Delikatnie usuwa zanieczyszczenia i
makijaż, dzięki łagodnym dla skóry składnikom oczyszczającym oraz redukuje nadmiar sebum.

Korzyści:

Oczyszcza:

Delikatnie oczyszcza skórę dzięki delikatnej bazie oczyszczającej, aby usunąć zanieczyszczenia blokujące pory (kurz, zanieczyszczenia
itp.)

Matuje:

Klinicznie udowodniono, że zmniejsza nadmiar sebum*, przebarwienia i zaskórniki

Bogaty w skuteczne składniki aktywne:
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• Monolauryna (zgłoszenie patentowe), która reguluje nadmierną produkcję sebum
• Woda termalna Avène zapewnia kojące i łagodzące podrażnienia właściwości

Pozostawia skórę czystą, przejrzystą i odświeżoną

*Po 10 dniach stosowania - Test użytkowania konsumenckiego na 91 osobach - Produkt nakładany co najmniej raz dziennie przez 10
dni.

Formuła:
Opracowany tak, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych, Nie zatyka porów, Bez mydła, Bez parabenów, Bez alkoholu, Bez
olejów mineralnych, Bez AHA/BHA

Dla kogo?
CLEANANCE żel oczyszczający jest przeznaczony do pielęgnacji skóry wrażliwej, tłustej, ze skłonnością do trądziku.

Badania:
Skuteczność Cleanance żelu oczyszczającego została potwierdzona w badaniach klinicznych przeprowadzonych pod kontrolą
dermatologiczną.
Natychmiast po zastosowaniu, skóra jest miękka w dotyku, zmatowiona, czysta, odświeżona.
Po 21 dniach stosowania CLEANACE żelu oczyszczającego zaobserwowano redukcję sebum, zaskórników i krost.

33 uczestników badania ze skórą tłustą i trądzikową. 2 aplikacje dziennie na twarz i górną część ciała przez 21 dni.

Składniki aktywne Żelu Oczyszczającego 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.
Glukonian cynku - może wspomóc leczenie trądziku dzięki swoim właściwością przeciwzapalnym, a także wspomóc zdrowe
funkcjonowanie skóry. Badania sugerują, że miejscowo cynk odgrywa rolę w kontrolowaniu produkcji sebum. Jednym z
czynników przyczyniających się do rozwoju trądziku jest nadmierna produkcja sebum, co może prowadzić do zatkania porów.
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.
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Sposób użycia Żelu Oczyszczającego Avene Cleanance:

Stosować rano i/lub wieczorem na wilgotną skórę, dobrze spłukać, a następnie osuszyć.

Po zastosowaniu żelu, twarz należy spryskać Wodą termalną Avène, delikatnie osuszyć, a nastepnie zastosować odpowiedni preparat z
gamy Cleanance lub TriAcnèal do twarzy i ciała.

Porada eksperta:
Oczyszczaj twarz rano I wieczorem, aby wyeliminować nadmiar sebum nagromadzonego w ciągu dnia i nocy.

• Jeśli woda w Twojej okolicy jest „twarda”, po oczyszczeniu żelem oczyszczającym, spryskaj twarz źródlaną wodą termalną Avène.
Będzie działała łagodząco i zmiękczająco na skórę.

Rutyna pielęgnacyjna:
Rutynę pielęgnacyjną rozpocznij od oczyszczenia przy pomocy żelu oczyszczającego Avene Ceanance, następnie użyj koncentratu
przeciw niedoskonałością Avene Cleanance Comedomed. Na koniec spryskaj skórę twarzy wodą termalna Avene, aby przynieść jej
ukojenie.

Zawsze czytaj etykietę. Postępuj zgodnie ze wskazówkami użytkowania.
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Co zawiera Żel Oczyszczający Avene Cleanance?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA), WATER (AQUA), ZINC COCETH SULFATE, LAURYL BETAINE, DECYL GLUCOSIDE,
CETEARETH-60 MYRISTYL GLYCOL, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, POLYSORBATE 20, CITRIC ACID, FRAGRANCE (PARFUM), GREEN 5
(CL 61570), ISOPROPYL ALCOHOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PEG-6, PPG-26-BUTETH-26, SILYBUM MARIANUM FRUIT
EXTRACT, SODIUM BENZOATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, YELLOW 5
(CL 19140), ZINC GLUCONATE.

Często zadawane pytania odnośnie Żelu Oczyszczającego Avene Cleanance i odpowiedzi na nie:

1. Czy mogę tym żelem usunąć makijaż?
Ponieważ jest to żel oczyszczający do cery wrażliwej, możesz go używać 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.

2. Czy przy skórze trądzikowej lepiej stosować żel oczyszczający czy płyn micelarny?
Możliwe jest użycie obu produktów; najważniejsze jest dokładne oczyszczenie twarzy rano i wieczorem. Można je również stosować
naprzemiennie z żelem myjącym nie zawierającym mydła rano i wodą micelarną wieczorem.

3. Czy żel ten zawiera mydło?
To żel do mycia bez mydła, który delikatnie usuwa sebum, zanieczyszczenia, zanieczyszczenia, a nawet makijaż.
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