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AVENE Cold Cream krem, 40 ml
 

Cena: 26,45 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Krem Avene Cold Cream i w jakim celu się jej używa?

Cold Cream krem dzięki zastosowaniu białego wosku pszczelego o właściwościach odżywczych oraz kojącej i łagodzącej podrażnienia
Wody termalnej Avène, odbudowuje film hydrolipidowy, tworząc na skórze prawdziwą barierę dla szkodliwych czynników zewnętrznych.
Delikatnie perfumowana, bogata konsystencja łatwo się wchłania i daje przyjemne uczucie komfortu.

Eau Thermale Avène Cold Cream odżywia, nawilża, koi i chroni suchą i bardzo suchą skórę przed zewnętrznymi agresorami. Testowany
w ekstremalnie niskich temperaturach, ten odżywczy krem do rąk o otulającej konsystencji i lekkim zapachu pozostawia skórę z
miękkim, nietłustym i nieklejącym wykończeniem. Skóra jest odżywiona, chroniona i ukojona nawet w niskich temperaturach, dzięki
tradycyjnej mieszance składników z francuskiej farmakopei. Nadaje się do twarzy i ciała całej rodziny.

Korzyści:
Odżywienie i komfort dla skóry suchej i bardzo suchej, wrażliwej. Ochrona przed agresywnym działaniem ekstremalnego zimna dzięki
otulającej teksturze. Nadaje się dla całej rodziny.

Działanie:

Odżywia skórę

Aksamitny krem o dużej zawartości Cold Cream zapewnia uczucie komfortu podczas aplikacji.

Chroni przed zimnem i odbudowuje.

Zawiera biały wosk pszczeli, który chroni skórę przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.

Koi i łagodzi uczucie podrażnienia.

Źródlana woda termalna Avène łagodzi podrażnienia i przynosi natychmiastowe uczucie ukojenia.
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Formuła:

Nie zawiera parabenów

Dla kogo?
Pielęgnacja skóry wrażliwej bardzo suchej dla niemowląt, dzieci, dorosłych. Do twarzy i ciała.

Odżywia, nawilża powierzchniowe warstwy skóry i chroni skórę przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Specyfika działania Kremu Cold Cream:
Krem Cold Cream jest wodoodporny. Został poddany testom w warunkach dotkliwego chłodu i może być stosowany przez wszystkich
członków rodziny.

Badania:

Intensywnie odżywia: 97%1

Chroni przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych: 97%1

Redukuje oznaki suchości skóry:

▪ 92% w przypadku twarzy2

▪ 96% w przypadku ciała2

Test przeprowadzony został w Kanadzie, w warunkach dotkliwego chłodu, w grupie 29 osób:
1% usatysfakcjonowanych
2ocena dermatologiczna po 21 dniach stosowania
Dwukrotna aplikacja w ciągu doby przez okres 21 dni.

Składniki aktywne Kremu Avene Cold Cream:

Cold Cream - Ten krem, będący tradycyjną mieszanką składników pochodzących z francuskiej farmakopei, składa się z wosku,
tłuszczów i źródlanej Wody Termalnej Avène. Działa jak cement, kompensując niedobory sebum w płaszczu hydrolipidowym i
tym samym chroniąc skórę przed wysuszeniem.
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.
Biały Wosk Pszczeli - Jest bogaty w karotenoidy i nienasycone kwasy tłuszczowe. Nawilża, pielęgnuje, łagodzi, wygładza i koi
skórę. Naprawia uszkodzenia oraz wspomaga procesy regeneracyjne skóry, niweluje oznaki starzenia, łagodzi swędzenie i
podrażnienia oraz tworzy nawilżającą, długotrwałą barierę ochronną przed zanieczyszczeniami środowiska.
Olej mineralny - Intensywnie nawilża skórę tworząc warstwę okluzyjną, dzięki której ogranicza transepidermalną utratę wody.
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Sposób użycia Kremu Avene Cold Cream:

Nakładać na oczyszczoną skórę dwa razy dziennie delikatnie masując. Unikać kontaktu z oczami. Nałóż Cold Cream na twarz i ciało.
Zwróć szczególną uwagę na wszystkie obszary narażone na wysuszenie, gdyż jest szczególnie skuteczny w punktowym leczeniu
szorstkich, suchych i łuszczących się obszarów skóry, takich jak pięty i lokcie.

Co zawiera Krem Avene Cold Cream:

Skład:
MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM). AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). BEESWAX (CERA ALBA). GLYCERYL
STEARATE. CETYL ALCOHOL. BHT. C20-40 PARETH-10. CAPRYLYL GLYCOL. CETYL PHOSPHATE. FRAGRANCE (PARFUM).
POLYACRYLATE-13. POLYISOBUTENE. POLYSORBATE 20. SODIUM HYDROXYDE. SORBITAN ISOSTEARATE. TRIETHANOLAMINE.
WATER (AQUA).

Często zadawane pytania odnośnie Kremu Avene Cold Cream i odpowiedzi na nie:

1. Używam Kremu Avene Cold Cream na twarz i mam spierzchnięte usta. Czy mogę nałożyć go na usta?
Możesz nakładać go na usta, delikatnie. wmasowując go opuszkiem palca. Możesz również nałożyć balsam do ust, aby zapewnić
dodatkową ochronę ust. Połączenie zimnego kremu i balsamu do ust zapewnia doskonałe rezultaty na bardzo suchych ustach.

2. Stosuję ten krem wieczorem, kiedy jadę w góry, bo mam suchą skórę. Czy mogę go używać nawet wtedy, gdy nie jest zimno?
Cold Cream to kokonujący krem dla bardzo suchej skóry, prawdziwy zastrzyk odżywienia i komfortu!
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Stosuj jako kurację przez kilka dni, gdy skóra na twarzy jest napięta, najlepiej wieczorem.
Aby wzmocnić działanie kremu pielęgnacyjnego na dzień lub na noc, wymieszaj z nim odrobinę Cold Cream przed nałożeniem.
Aby zwiększyć skuteczność kremu do rąk, najpierw nałóż odrobina Cold Cream na dłonie.
Aby pozbyć się skórek (niewielkich kawałków skóry wokół paznokci), regularnie masuj okolice paznokci Cold Cream.
Wmasuj mocno spierzchnięte usta odrobiną Cold Cream przed nałożeniem balsamu do ust.

3. Krem Cold Cream jest idealny dla mojej suchej skóry, ale zastanawiam się, czy wystarczająco nawilża?
Jeśli chcesz zwiększyć nawilżenie skóry, polecam wcześniej zastosować serum nawilżające, takie jak Hydrance Rehydrating Serum.
Skóra będzie trwale nawilżona i odżywiona. Aby proces był kompletny, nałóż nawilżającą maskę na twarz, taką jak Kojąca maska
rozświetlająca raz lub dwa razy w tygodniu.
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