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AVENE Hydrance Lekka Emulsja Nawilżająca, 40 ml
 

Cena: 58,70 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać emulsja

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Hydrance Lekka Emulsja Nawilżająca i w jakim celu się ją używa?

Dzięki opatentowanemu1 kompleksowi Cohederm, Lekka Nawilżająca Emulsja Avene Hydrance:

zapewnia długotrwałe nawilżenie2 skóry
przynosi ukojenie wrażliwej, odwodnionej skórze, odbudowując rezerwy wodne skóry dzięki wysokiemu stężeniu Wody
Termalnej Avène - naturalnie łagodzącej i zmiękczającej.

Jej nieklejąca się, lekka konsystencja pozostawia skórę odświeżoną po aplikacji i zapewnia miękkość, elastyczność i blask przez cały
dzień. Skóra jest długotrwale nawilżona, a świeżość przywracana dzień po dniu.

1Zgłoszenie patentowe.
2Nawilżenie powierzchniowych warstw skóry.

Delikatna i lekka emulsja do skóry normalnej lub mieszanej, odwodnionej, wrażliwej. Stworzona na bazie wody termalnej Avène Lekka
Emulsja Nawilżająca zapewnia 24-godzinne nawilżenie. Jej lekka, nieklejąca się konsystencja pozostawia skórę jędrną, miękką i
ochłodzoną przez cały dzień, a subtelny zapach pobudza Twoją skórę! Dostępna jest również z filtrem SPF 30 UV.

Korzyści:

Zapobiega

Pomaga zapobiegać parowaniu wody ze skóry

Pochłania

Nadmiar oleju dla nieświecącego wykończenia
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Łagodzi

Łagodzi napięcie i dyskomfort typowe dla odwodnionej skóry

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

Dla kogo?
Hydrance Lekka emulsja nawilżająca jest polecany dla osób ze skórą wrażliwą, normalną i mieszaną.

Badania:
Hydrance Lekka emulsja nawilżający zapewnia 24 godzinne nawilżenie1.
Dzień po dniu skóra jest widocznie:

Ukojona: 93%2

Bardziej promienna: 96%2

Bardziej elastyczna: 99%2

1Kinetyka nawilżenia, 22 uczestników, pojedyncza aplikacja.
2Poziom satysfakcji, 91 uczestników, 1-2 aplikacji przez okres 21 dni.

Składniki aktywne Lekkiej Emulsji Nawilżającej 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.
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Sposób użycia Lekkiej Emulsji Nawilżającej Avene Hydrance:

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Niewielką ilość Lekkiej Emulsji nawilżającej Hydrance rozprowadź na opuszkach palców, wmasuj w twarz i szyję, a następnie wygładź
opuszkami palców.

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 Lekkiej Emulsji Nawilżającej, jej lekka konsystencja przyniesie skórze
natychmiastowy komfort i nawilżenie.

Co zawiera Lekka Emulsja Nawilżająca Hydrance od Avene?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). GLYCERIN. PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE. C14-22 ALCOHOLS.
DIMETHICONE. ISOCETYL STEAROYL STEARATE. TRIETHYLHEXANOIN. 1,2-HEXANEDIOL. POLYMETHYL METHACRYLATE.
POTASSIUM CETYL PHOSPHATE. ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER. BENZOIC ACID. C12-20 ALKYL
GLUCOSIDE. FRAGRANCE (PARFUM). HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER.
PHYTOSTEROLS. POLYSORBATE 60. SCLEROTIUM GUM. SODIUM HYDROXIDE. SORBITAN ISOSTEARATE. SQUALANE. WATER
(AQUA).

Często zadawane pytania odnośnie Lekkiej Emulsji Nawilżającej Avene Hydrance i odpowiedzi na nie:

1. Jak nawilżyć cerę mieszaną bez zwiększania połysku?
Do nawilżenia cery mieszanej najlepiej wybrać lekką konsystencję, np. emulsję, aby nie nabłyszczać. Dla intensywnie odwodnionej skóry,
zacznij od Intensywnie Nawilżającego Serum Hydrance. Zwiększy nawilżenie Twojej skóry bez ryzyka błyszczenia.

2. Czy jako bazę pod makijaż można stosować produkt nawilżający?
Jeśli Twój krem nawilżający jest odpowiedni dla Twojego rodzaju skóry, będzie stanowił doskonałą bazę pod makijaż. Wybierz kremy do
cery suchej i emulsje do cery normalnej i mieszanej.

3. Czy można połączyć serum nawilżające i krem nawilżający bez uzyskania efektu "klejenia się" skóry?
Stosując serum nawilżające jako pierwszy krok, przygotujesz skórę do kolejnych zabiegów i zmniejszysz ilość normalnie stosowanego
kremu nawilżającego. W ten sposób nie uzyskasz efektu "lepkości" skóry. Pamiętaj też o dobraniu serum i kremu nawilżającego
dostosowanego do potrzeb Twojej skóry, aby szybciej się wchłaniały.
 

Galeria
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