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AVENE Couvrance Tusz do rzęs - wysoka tolerancja, 7 ml
 

Cena: 78,86 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent PIERRE FABRE MEDICAMENT

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Co to jest Avene Couvrance Tusz do rzęs - wysoka tolerancja i w jakim celu się go używa?

Tusz do rzęs Avene Couvrance to hipoalergiczny i bardzo dobrze tolerowany przez oczy tusz do rzęs jest odpowiedni do bardzo
wrażliwych oczu i powiek. Tusz do rzęs 3 w 1, podkreśla, rozdziela i podkręca rzęsy. Formuła zapobiegająca kruszeniu się oraz
innowacyjna szczoteczka przeciw zbrylaniu zapewniają równomierne rozprowadzenie. Jego skład zapewnia łatwy demakijaż. Doskonale
nadaje się dla osób noszących soczewki kontaktowe. Czarny tusz do rzęs zapewnia doskonałe utrwalenie, sprawdzone w wilgotnych
warunkach. Testowany w Centrum Badań Dermatologicznych.

Zaleta:
Formuła o wysokiej tolerancji, odpowiednia dla bardzo wrażliwych oczu i skóry wokół oczu, nawet dla osób noszących szkła kontaktowe.

Zalety konsystencji:
Elastyczna, niekrusząca się formuła, która gwarantuje brak grudek.

Zapach zawartości:
Bez zapachu

Korzyści:

Podkreśla, podkręca, rozdziela rzęsy

Zapewniając naturalne spojrzenie.

Ma wysoką tolerancję

Dostosowana do bardzo wrażliwych oczu i nadwrażliwej skóry wokół oczu.

Jest trwały
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sprawdzony w wilgotnych warunkach, dla wysublimowanego wyglądu przez cały dzień.

Formuła:
Formuła opracowana tak, aby zminimalizować ryzyko powstawania reakcji alergicznych. Nie powoduje powstawania zaskórników.

Dla kogo?
Skóry wrażliwa i wrażliwe okolice oczu.

Badania:
Gama produktów do pielęgnacji korygującej, pozwalająca na zabawę kolorami i jednoczesne tuszowanie wszelkiego rodzaju
niedoskonałości.

Zatwierdzone doskonałe działanie w wilgotnych warunkach1

Gwarancja braku grudek1

100% rzęs jest pokryte od nasady aż po same końce, nawet te najmniejsze.
100% użytkowników uważa, że tusz do rzęs jest łatwy do usunięcia bez podrażniania powiek1

1Badanie na 43 osobach (w tym mających wrażliwe oczy, wrażliwe powieki, atopowe powieki, osoby noszące soczewki kontaktowe,
przez 3 tygodnie).

Składniki aktywne Tuszu do rzęs Avene Couvrance - wysoka tolerancja:

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.
Gliceryna - Nawilżająca gliceryna zapewnia jędrność i elastyczność skóry.

Sposób użycia Tuszu do rzęs Avene Couvrance - wysoka tolerancja:

Wskazówki dotyczące stosowania:
Zacznij od użycia wklęsłej strony szczoteczki, aby wzmocnić i podkręcić rzęsy, przeciągając ją od linii rzęs aż po same końce. Wykończ
makijaż wypukłą stroną szczoteczki, aby rozdzielić rzęsy i uzyskać efekt „zero grudek”. Nałóż raz, aby naturalnie uwydatnić rzęsy.
Czynność można powtórzyć kilkukrotnie w celu uzyskania wzmocnionego efektu.

Częstotliwość użytkowania:
Codziennie

Zawsze czytaj etykietę. Postępuj zgodnie ze wskazówkami użytkowania.

Co zawiera Avene Couvrance Tusz do rzęs - wysoka tolerancja?

Skład:
WATER (AQUA). BEESWAX (CERA ALBA). GLYCERIN. CETEARYL ALCOHOL. ACACIA SENEGAL GUM. EUPHROBIA CERIFERA
(CANDEULLA) WAX (CANDELILLA CERA). SILICA. STEARIC ACID. PALMITIC ACID. GLCERYL DIBEHENATE. 1,2-HEXANEDIOL
CARRAGEENAN. GLYCERYL BEHENATE. GLYCERYL CAPRYLATE. LACTIC ACID. SODIUM HYDROXIDE. SODIUM STEAROYL LACTYLATE
TRIBEHENIN. IRON OXIDES (CI 77499)

Przed zakupem produktu zalecamy konsumentowi systematyczne sprawdzanie jego składu.

Często zadawane pytania odnośnie Tuszu do rzęs Avene Couvrance - wysoka tolerancja i odpowiedzi na nie:

1. Farmaceutka poleciła mi wasz tusz do rzęs do oczu wrażliwych, ale wciąż trochę się waham.
Przetestowaliśmy Tusz do rzęs - Wysoka Tolerancja na wielu osobach i używamy go od kilku lat w pracowni makijażu w Centrum
Hydroterapii Avène, szczególnie u osób z egzemą atopową. Produkt ma doskonałe opinie, zarówno pod względem tolerancji, jak i
łatwości demakijażu.
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2. W jaki sposób używać szczoteczki?
Szczoteczka Tuszu do rzęs - Wysoka Tolerancja ma dwie strony, aby zapewnić optymalny i naturalny efekt. Wklęsła strona pozwala na
nałożenie tuszu na rzęsy, a wypukła ułatwia ich rozdzielanie. Doskonałym rozwiązaniem jest przyłożenie wklęsłej strony do nasady rzęs i
rozprowadzanie tuszu w górę po zygzakowatej linii.

3. Potrzebuję hipoalergicznego tuszu do rzęs, ponieważ mam delikatne oczy, które łatwo łzawią, czy ten będzie dla mnie odpowiedni?
Tusz do rzęs - Wysoka Tolerancja będzie dla Ciebie idealny, ponieważ jest wyjątkowo dobrze tolerowany. A skoro Twoje oczy mają
tendencję do łzawienia, nałóż tusz tylko na górne rzęsy. Jest to bardzo prosta, ale bardzo skuteczna sztuczka.
 

Galeria
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