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AVENE Hydrance UV Legere, Lekki Krem Nawilżający SPF30,
40 ml
 

Cena: 60,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Hydrance UV Legere, Lekki Krem Nawilżający SPF30 i w jakim celu się go używa?

Avene Hydrance UV Legere Lekki Krem Nawilżający to codzienna tarcza ochronna, która zapewnia

długotrwałe nawilżenie1 dzięki zastosowaniu opatentowanego komleksu Cohederm2

długotrwałe ukojenie dzięki zawartości Wody termalnej Avène, która działa kojąco i łagodząco
skutecznie ochronia skórę przed niepożądanym wpływem czynników zewnętrznych (UV, wolne rodniki, zanieczyszczenia
środowiska) dzięki formule Sunsitive Protection i ochronie SPF 30 oraz dzięki zawartości Pre-tokoferylu.

Lekki krem nawilżający zapewnia długotrwałe nawilżenie i zapobiega parowaniu wody ze skóry. Przywraca gładkość i blask, a drobne
linie odwodnienia są minimalizowane. Dzięki pieszczotliwej konsystencji tego lekkiego kremu, nawilżanie staje się przyjemną podstawą
pielęgnacji dla każdej skóry normalnej i mieszanej, odwodnionej i wrażliwej. Hydrance UV Light Hydrating Emulsion uzupełnia skórę w
wodę termalną źródlaną Avène, zapewniając 24 godziny nawilżenia i wysoką ochronę SPF 30. Jego lekka, nieklejąca konsystencja
pozostawia skórę jędrną, chronioną i zahartowaną przez cały dzień, a subtelny zapach pobudza zmysły.

1Nawilżenie górnych warstw skóry.
2Zgłoszenie patentowe.

Korzyści:

Zapobiega

Pomaga zapobiegać parowaniu wody ze skóry

Pochłania
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Nadmiar oleju dla matowego wykończenia skóry

Łagodzi

Łagodzi napięcie i dyskomfort typowe dla odwodnionej skóry

Chroni

Wysoka ochrona przeciwsłoneczna SPF 30 chroni przed promieniami UV i zanieczyszczeniami, dzięki systemowi filtrów ochronnych
Sunsitive® i Pre-Tocopheryl.

Nawilża

Przez 24 godziny bez przerwy. Działanie opatentowanego* nawilżającego kompleksu składników aktywnych Hydrance UV Light
Hydrating Emulsion zapewnia optymalną dyfuzję Wody Termalnej Avène i ogranicza jej parowanie.

Zmiękcza

Ten nawilżający fluid o subtelnym, świeżym zapachu, przy każdym zastosowaniu uzupełnia skórę w wodę termalną Avène, zapewniając
miękką i promienną skórę.

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

Dla kogo?
Szczególnie polecany do skóry normalnej i mieszanej, odwodnionej, wrażliwej.

Badania:
Hydrance UV Lekki krem nawilżający SPF 30 zapewnia 24 godzinne nawilżenie1.
Dzień po dniu skóra jest widocznie:

Ukojona: 95%2

Chroniona: 93%2

Bardziej promienna: 83%2

Bardziej elastyczna: 96%2

1Kinetyka nawilżenia, 22 uczestników, pojedyńcza aplikacja.
2Poziom satysfakcji, 123 uczestników, 1-2 aplikacji przez okres 21 dni.

Składniki aktywne Lekkiego Kremu Nawilżającego SPF30 Avene Hydrance UV Legere:

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.
Kompleks Sunsitive - Opatentowany system filtrów zawierający tylko 4 filtry słoneczne dla bardzo szerokiej ochrony UVB-UVA,
Prowitaminę E dla ochrony przed stresem oksydacyjnym oraz Wodę Termalną Avène.
Witamina E - o stopniowym uwalnianiu (pretokoferyl): zwalcza wolne rodniki, działając jako silny przeciwutleniacz. Dzięki
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skutecznej neutralizacji wolnych rodników zdolna jest do hamowania procesu starzenia się skóry.

Sposób użycia Lekkiego Kremu Nawilżającego Avene Hydrance UV Legere SPF30:

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Niewielką ilość Lekkiego Kremu Nawilżającego Avene Hydrance UV LIGHT rozprowadź na opuszkach palców, wmasuj w twarz i szyję, a
następnie wygładź ją 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 i ochronę przed promieniami słonecznymi użyj Lekkiej Emulsji Nawilżającej Avene
Hydrance, jej lekka i aksamitna konsystencja przyniesie skórze natychmiastowy komfort, a także będzie skutecznie chronić przed
promieniowaniem UV przyczyniającym się do starzenia się skóry.

Co zawiera Avene Hydrance UV Legere, Lekki Krem Nawilżający SPF30?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). C12-15 ALKYL BENZOATE. DICAPRYLYL CARBONATE. DIISOPROPYL ADIPATE.
GLYCERIN. METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL (NANO). WATER (AQUA). BIS-
ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE. DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE.ALUMINUM STARCH
OCTENYLSUCCINATE. BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE. METHYL GLUCETH-20. POLYMETHYL METHACRYLATE. ISOCETYL
STEAROYL STEARATE. TRIETHYLHEXANOIN. HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE. GLYCERYL STEARATE. PEG-100 STEARATE.
POTASSIUM CETYL PHOSPHATE. BENZOIC ACID. CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. CAPRYLYL GLYCOL. DECYL GLUCOSIDE.
DISODIUM EDTA. FRAGRANCE (PARFUM). GLYCERYL BEHENATE. GLYCERYL DIBEHENATE. PHYTOSTEROLS. POLYACRYLATE-13.
POLYISOBUTENE. POLYSORBATE 20. PROPYLENE GLYCOL. SORBITAN ISOSTEARATE. TOCOPHEROL. TOCOPHERYL GLUCOSIDE.
TRIBEHENIN. XANTHAN GUM.

Często zadawane pytania odnośnie Lekkiego Kremu Nawilżającego SPF30 Avene Hydrance UV Legere:

1. Jaki jest sens posiadania kremu nawilżającego SPF 30?
Zaletą stosowania kremu nawilżającego SPF 30 jest nawilżenie skóry przy jednoczesnym zachowaniu jej młodości. Ochrona
przeciwsłoneczna to zawsze najlepsza ochrona przed starzeniem się skóry.

2. Czy krem nawilżający z SPF to dobra baza pod makijaż?
Nawilżacz SPF 30 przygotowuje skórę do wykonania makijażu, ale także chroni ją przed słońcem, zwłaszcza gdy masz wypryski
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zaakcentowane przez słońce: brązowe plamy, melasma, blizny potrądzikowe itp. Najważniejsze jest dobranie formuły który jest
dostosowany do potrzeb Twojej skóry – niezależnie od tego, czy jest to emulsja, czy krem – aby stanowić dobrą bazę pod makijaż.

3. W jakim wieku powinienem stosować krem nawilżający SPF 30?
Celem stosowania kremu nawilżającego SPF 30 jest nawilżenie skóry przy jednoczesnej codziennej ochronie przed promieniami UV,
wolnymi rodnikami i zanieczyszczeniami. Więc to bardziej kwestia ekspozycji niż wieku.
 

Galeria
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