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AVENE Hydrance AQUA-ŻEL Nawilżający Krem-Żel, 50 ml
 

Cena: 84,13 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem-żel

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Hydrance AQUA-ŻEL Nawilżający Krem-Żel i w jakim celu się go używa?

Nawilżający Krem-Żel Hydrance AQUA-ŻEL od Avene to kompleksowa pielęgnacja skóry, która intensywnie nawilża i łagodzi skórę tylko
w jednym kroku dzięki opatentowanemu aktywnemu kompleksowi Cohederm1 powiązanemu z Termalną Wodą Źródlaną Avène.
Uzupełniony w prowitaminę E (pretokoferyl) i siarczan dekstranu o właściwościach przeciwutleniających i detoksykujących pomaga
skórze w walce z atakami wolnych rodników oraz w utrzymaniu wypoczętej i świeżej cery. Jego bardzo świeża konsystencja aqua-żelu
zapewnia skórze delikatne uczucie "zroszenia". Bardziej elastyczna, skóra jest wygodna i promienna. Krem ten wzmacnia naturalną
barierę nawilżającą i ochronną skóry, pozostawiając ją intensywnie nawilżoną, "zroszoną" i gładką.

Kompletna pielęgnacja typu all-in-one inspirowana japońskim rytuałem piękna dopasowana do każdego trybu życia dzięki szerokiemu
spektrum właściwości i zastosowań.

Nawilżenie2, ukojenie i detoksykacja w jednym prostym zabiegu pielęgnacyjnym, dzięki:

zawartości opatentowanego kompleksu Cohederm*, który intensywnie nawilża skórę,
zawartości Wody termalnej Avène, która ma natychmiastowe działanie kojące i łagodzące,
zawartości Siarczanu dekstranu i Pre-tokoferylu, które działają przeciwko wolnym rodnikom.

Może być używany na wiele sposobów jako:

Pielęgnacja dzienna
Nocna maseczka
Pielęgnacja skóry pod oczami

Bardzo świeża wodno-żelowa konsystencja zapewnia uczucie komfortu i uczucie wodnej mgiełki na skórze. Uzupełnia niedobór lipidów i
zapewnia blask przez cały dzień. Skóra jest nawilżona i odświeżona.

1Patent złożony.
2Nawilżenie górnych warstw skóry.
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Korzyści:

Intensywnie i długotrwale nawilża

Zapewnia 24 godziny intensywnego nawilżenia

Wielozadaniowy

Może być stosowany jako krem nawilżający, maska na noc lub wzdłuż konturu oczu

Efektywny

Pozostawia cerę zroszoną, rozświetloną i odświeżoną

Formuła:
Opracowany, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych, Nie zatyka porów, Bez parabenów, Bez olejów mineralnych, Wegański.

Dla kogo?
Hydrance AQUA ŻEL - Nawilżający krem-żel jest odpowiedni dla każdego typu skóry odwodnionej.

Badania:
Hydrance AQUA-ŻEL zapewnia 24 godzinne nawilzenie1.
Dzień po dniu skóra jest widocznie:

Ukojona: 88%2

Bardziej promienna: 82%2

Bardziej elastyczna: 91%2

1Kinetyka nawilżenia, 22 uczestników, pojedyńcza aplikacja.
2Poziom satysfakcji, 90 uczestników, 1-2 aplikacji przez okres 21 dni.

Składniki Aktywne Nawilżającego Krem-Żelu Hydrance AQUA-ŻEL od Avene:

Cohederm - To opatentowany kompleks nawilżający z mikrozbiornikami wody, z których skóra może czerpać na żądanie,
zapewniając długotrwałe nawilżenie.
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.
Mikrosfery - pozwalają na kontrolowane w czasie uwalnianie porcji substancji czynnej. Dzięki umieszczeniu substancji w tej
postaci jest ona uwalniana w dłuższym czasie, w kontrolowanych ilościach, dzięki czemu może zapewnić skórze nawilżenie
przez dłuższy okres oraz zmniejsza częstotliwość konieczności nakładania kosmetyku.
Kwas hialuronowy - zastosowany ze względu na swoje 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.
Witamina E o stopniowym uwalnianiu (Pretokoferyl) - Najbardziej pożądanym działaniem witaminy E w kosmetykach jej jest
niewątpliwa bardzo silna aktywność przeciwutleniająca. Dzięki skutecznej neutralizacji wolnych rodników zdolna jest do
hamowania procesu starzenia się skóry.
Siarczan dekstranu - dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym redukuje stany zapalne, a także zmniejsza cienie i
opuchnięcia pod oczami
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Sposób użycia Nawilżającego Krem-Żelu Hydrance AQUA-ŻEL od Avene:

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Rano nałożyć na twarz, szyję i kontur oczu. Wieczorem nałożyć grubą warstwę i pozostawić na całą noc.

Rutyna pielęgnacyjna:
1. Usuń makijaż i oczyść skórę stosując płyn micelarny Avene. Nałóż Płyn przy użyciu płatka kosmetycznego na skórę twarzy, oczu i ust.
Płyn micelarny nie wymaga spłukiwania.
2. Ukoi swoją skórę stosując wodę termalną avene, szczególnie polecaną do pielęgnacji skóry wrażliwej, nadwrażliwej lub podrażnionej.
3. Zapewnij swojej skórze głębokie nawilżenie stosując rano i wieczorem Serum nawilżające Avene Hydrance. Nakładaj kilka kropli, a
następnie wykonaj delikatny masaż okrężnymi ruchami.
4. Aby przynieść swojej skórze dodatkowe nawilżenie użyj Nawilżającego Kremu-Żelu Avene, jego delikatna konsystencja przyniesie
skórze natychmiastowy komfort i doskonałe nawilżenie.

Porada eksperta:
Nawilżenie dostosowane do każdej potrzeby skóry:
1. Spryskaj Termalną Wodą źródlaną Avène, masuj opuszkami palców, aby ukoić skórę i przygotować ją na nałożenie Aqua-Gel
Hydrance.
2. Nałóż na całą twarz i szyję.
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3. Weź trochę kremu Hydrance Aqua-Gel i nałóż go na najbardziej odwodnione obszary (np. policzki, okolice oczu itp.).

Co zawiera Nawilżający Krem-Żel Hydrance AQUA-ŻEL od Avene?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). GLYCERIN. PENTYLENE GLYCOL. 1,2-HEXANEDIOL. DIMETHICONE. ISOCETYL
STEAROYL STEARATE. TRIETHYLHEXANOIN. CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. BETAINE. METHYL GLUCETH-20. POLYGLYCERYL-10
MYRISTATE. ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER. BHT. BIS-PEG-18 METHYL ETHER DIMETHYL SILANE. C12-20
ALKYL GLUCOSIDE. C14-22 ALCOHOLS. CARBOMER. CITRIC ACID. CUCURBITA PEPO (PUMPKIN) SEED OIL (CUCURBITA PEPO SEED
OIL). FRAGRANCE (PARFUM). PHYTOSTEROLS. POTASSIUM HYDROXIDE. SODIUM CITRATE. SODIUM DEXTRAN SULFATE. SODIUM
HYALURONATE. SQUALANE. TOCOPHERYL GLUCOSIDE. WATER (AQUA).

Często zadawane pytania odnośnie Nawilżającego Krem-Żelu od Avene i odpowiedzi na nie:

1. Czy można skutecznie nawilżyć skórę jednym produktem?
Hydrance Aqua-Gel Nawilżający krem-żel od Avene jest odpowiedni dla wszystkich potrzeb nawilżenia skóry, zarówno jako krem na
dzień, krem pod oczy, jak i maska. Jest to idealny produkt, jeśli zależy Ci na prostej i skutecznej rutynie. Pomyśl o tym jako o sposobie na
odciążenie swojej kosmetyczki podczas podróży!

2. Czy mogę nałożyć krem nawilżający do twarzy na okolice oczu?
Nie zawsze, ale Hydrance Aqua-Gel Nawilżający Krem-Żel został specjalnie opracowany, aby można go było nakładać również na okolice
oczu.

3. Ile razy w tygodniu powinnam nakładać nawilżającą maskę na twarz?
Zalecamy dostosowanie liczby aplikacji nawilżającej maseczki do twarzy do stopnia odwodnienia skóry:

Do utrzymania nawilżenia: 1 aplikacja na tydzień.
W przypadku odwodnienia: 2 do 3 razy w tygodniu.
W przypadku intensywnego odwodnienia: na każdą noc nakładaj Hydrance Aqua-Gel krem-żel nawilżający jako maskę na noc.

 

Galeria
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