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AVENE DermAbsolu SERUM Serum przywracające kontur
twarzy, 30 ml
 

Cena: 115,80 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać serum

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene DermAbsolu SERUM Serum przywracające kontur twarzy i w jakim celu się go używa?

Serum odbudowujące i przywracające kontur twarzy DermAbsolu regeneruje i tonizuje skórę, dzięki czemu kontur twarzy jest wyraźnie
podkreślony. To wszechstronna kuracja przeciwstarzeniowa działa na wszystkie oznaki starzenia się skóry dzięki unikalnemu połączeniu
wysoce skoncentrowanych, opatentowanych* składników aktywnych: polifenoli z wanilii, wzmacniających działanie kwasu
hialuronowego, połączonych z bakuchiolem (Syténol™), roślinną alternatywą dla retinolu, oraz glikoleolem, prekursorem niezbędnych dla
skóry lipidów. Beztłuszczowa formuła typu „serum w oleju” wtapia się w skórę, nawilża przez 24 godziny i rozświetla skórę dzięki
zawartości składników perłowych. Dzięki innowacyjnej butelce z pipetą DermAbsolu SERUM automatycznie uzupełnia się, aby
dostarczyć idealną dawkę produktu za jednym naciśnięciem. Bogaty w wodę termalną Avène , serum jest odpowiednie do skóry
wrażliwej i dojrzałej.

Korzyści:

Odbudowuje

Skórę dzięki działaniu Bakuchiolu (Syténol™) i polifenoli wanilii.

Rekonstruuje

Kontur twarzy i przywraca skórze gęstość.

Rewitalizuje

skórę dojrzałą.

Dla kogo?
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Serum DermAbsolu Recontouring przeznaczone jest dla kobiet o wrażliwej skórze, poszukujących komfortu, które chcą podjąć działania
przeciw wiotczeniu i utracie jędrności skóry.

Badania:

24 godziny nawilżenia1

Natychmiast rozświetla: 97,7%2

Regeneruje skórę po 5 dniach: 87%2

1Zmiana wskaźnika nawilżenia Serum przywracającego kontur twarzy za pomocą korneometrii, 20 osób z odwodnioną skórą,
pojedyncze zastosowanie vs. obszar kontrolny.
2% zadowolenia Test konsumencki, 87 osób w wieku od 45 do 65 lat (średnia wieku 53 lata),

Składniki aktywne Serum przywracającego kontur twarzy DermAbsolu SERUM:

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.
Glikol - Prekursor niezbędnych lipidów skóry (kwasy tłuszczowe, cholesterol, ceramidy). Reaktywuje naturalną syntezę lipidów w
skórze, przeciwdziałając jej przesuszeniu.
Bakuchiol - Naturalny składnik aktywny znajdujący się w nasionach rośliny Babchi. Właściwości równoważne witaminie A lub
retinolowi. Silna restrukturyzacja komórkowa. Pobudza syntezę kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy
zatrzymując wodę w skórze pomaga utrzymać jej odpowiedni stopień nawilżenia, z kolei kolagen i elastyna stanowią naturalne
"rusztowanie" dla skóry dzięki czemu jest ona jędrna i zachowuje swój młodzieńczy wygląd.
Polifenole z wanilii - Działają jako booster kwasu hialuronowego, pomagają w walce z wiotczeniem skóry. Kwas hialuronowy
posiada niezwykłe właściwości nawilżające, potrafi on zatrzymywać wodę w skórze. Jest on składnikiem występującym
naturalnie w naszym ciele w tym między innymi jako składnik mazi stawowej, czy też skóry (w skórze kumulują się jego
największe ilości). Wraz z wiekiem naturalna produkcja kwasu hialuronowego w skórze znacząco zmniejsza się, co niestety
skutkuje utratą przez skórę jej jędrności i zdolności do zatrzymywania wody, czego następstwem jest jej suchość oraz
zmarszczki.
Substancje perłowe - Pomagają zwiększyć naturalny poziom nawilżenia skóry, ponieważ zawierają wysoki poziom wapnia.
Wapń pomaga skórze regulować naturalną produkcję sebum, a także może sprzyjać wydajniejszej wymianie komórek. Nowe
komórki skóry to nowsza, zdrowsza, bardziej nawilżona skóra. Ponadto pomagają one w utrzymaniu jednolitego kolorytu skóry.
Witamina E - zwalcza wolne rodniki, działając jako silny przeciwutleniacz. Dzięki skutecznej neutralizacji wolnych rodników
zdolna jest do hamowania procesu starzenia się skóry.

Sposób użycia Serum przywracającego kontur twarzy DermAbsolu SERUM:

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Stosuj przed kremem na dzień, na twarz, szyję i dekolt. Przed użyciem wstrząśnij.
Tylko do użytku zewnętrznego.
Unikaj kontaktu z oczami.

Częstotliwość użycia:
2 razy dziennie.

Rutyna pielęgnacyjna:
1. Ukoi skórę za pomocą mgiełki wody termalnej Avene.
2. Zrewitalizuj swoją cerę stosując serum Rekonturujące Avene DermAbsolu, następnie zapewnij swojej cerze lokalną rewitalizację w
okolicach oczu stosując DermAbsolu Krem pod Oczy.
3. Zakończ rutynę pielęgnacyjną stosując Krem Na Dzień DermAbsolu.

Zalety konsystencji:
Konsystencja, która łączy komfort olejku z lekkością serum dzięki technologii „serum w oleju”.
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Co zawiera Avene DermAbsolu SERUM Serum przywracające kontur twarzy?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. GLYCERIN. METHYL GLUCETH-20. COCO-
CAPRYLATE/CAPRATE. DIMETHICONE. BAKUCHIOL. GLYCERYL LINOLEATE. SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL
(SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL). 1,2-HEXANEDIOL. CAPRYLYL GLYCOL. CETYL ALCOHOL. FRAGRANCE (PARFUM). GLYCERYL
LINOLENATE. GLYCERYL OLEATE. GLYCERYL PALMITATE. GLYCERYL STEARATE. GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL (GLYCINE SOJA
OIL). HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL (HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL). HYDROGENATED POLYISOBUTENE.
HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE. HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER.
LACTIC ACID. MICA. PALMITIC ACID. PEG-7 TRIMETHYLOLPROPANE COCONUT ETHER. PROPYLENE GLYCOL. SODIUM STEAROYL
GLUTAMATE. SORBITAN ISOSTEARATE. STEARIC ACID. TITANIUM DIOXIDE (CI 77891). TOCOPHEROL. TOCOPHERYL GLUCOSIDE.
TROPOLONE. VANILLA TAHITENSIS FRUIT EXTRACT. WATER (AQUA)

Przed zakupem produktu zalecamy konsumentowi systematyczne sprawdzanie jego składu.

Często zadawane pytania odnośnie Serum przywracającego kontur twarzy DermAbsolu SERUM i odpowiedzi na nie:

1. Czy serum przeciwstarzeniowe może zastąpić przeciwstarzeniowy krem na dzień, czy też należy stosować oba?
Zazwyczaj zaleca się stosowanie w pierwszej kolejności serum przeciwstarzeniowego, a następnie kremu na dzień lub na noc. Warto
dodać, że Serum przywracające kontur twarzy DermAbsolu wzmacnia działanie pozostałych produktów pielęgnacyjnych z gamy
DermAbsolu.

2. Ile kropli wystarczy na twarz i szyję?
Jedna dawka wystarcza na twarz i na szyję.

3. Na jak długo wystarcza serum przeciwstarzeniowe?
Stosowane raz dziennie Serum DermAbsolu wystarcza na 2 miesiące.

4. Kiedy należy zacząć stosować produkty z gamy DermAbsolu?
Gama produktów do pielęgnacji skóry DermAbsolu pomaga walczyć z wiotczeniem skóry oraz powstrzymać utratę gęstości i komfortu.
Jeśli widzisz te oznaki na swojej twarzy, produkty DermAbsolu są dla Ciebie.

5. Mam wrażliwą skórę skłonną do alergii. Czy mogę stosować produkty z gamy DermAbsolu?
Wszystkie produkty z gamy DermAbsolu zostały opracowane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia reakcji
alergicznych. Jednak w przypadku alergii lub nietolerancji zalecamy stosowanie gamy Tolérance Extrême lub kremów do skóry z
nietolerancjami. Zawsze warto zasięgnąć porady dermatologa lub farmaceuty.

6. Czym różni się gama produktów DermAbsolu od linii PhysioLift i A-OXitive?
DermAbsolu to podstawowa gama produktów do pielęgnacji skóry, która daje komfort oraz przywraca gęstość i witalność skórze
wrażliwej. U podstaw formuły są trzy uzupełniające się składniki aktywne, które w widoczny sposób przeciwdziałają oznakom starzenia
się skóry: bakuchiol, polifenole wanilii i glikoleol.
Gama A-OXitive zapobiega powstawaniu zmarszczek oraz poprawia ich wygląd, a także przywraca blask poszarzałej skórze. 
Gama PhysioLift wygładza istniejące zmarszczki, a ponadto ujędrnia i rozjaśnia skórę 
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