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AVENE Krem Kojący Pod Oczy, 10 ml
 

Cena: 41,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać krem

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Krem Kojący Pod Oczy i w jakim celu się go używa?

Krem Kojący Pod Oczy to zabieg modelujący kontur oczu usuwa dokuczliwą opuchliznę powiek i zapewnia kojące uczucie lekkości.
Formuła wzbogacona o składniki nawilżające chroni kontur oka i powieki. Uspokaja ten wrażliwy i delikatny obszar skóry, zwalcza
uczucie ściągnięcia i zaczerwienienia wokół oczu. Bogaty w wodę termalną Avène łagodzący krem pod oczy zmniejsza podrażnienia.
Bez zapachu.

Zaleta:
Ultra łagodzący krem, który dodaje lekkości powiekom oczu wrażliwych i łagodzi podrażnienia. Polecany również do okolic oczu
skłonnych do podrażnień.

Korzyści:

Nawilża

Zapewnia intensywne nawilżenie i ochronę antyoksydacyjną

Jest bezpieczny

Przetestowany i zatwierdzony przez okulistów

Zmniejsza obrzęki

Pomaga zmniejszyć obrzęki pod oczami w przypadku skóry nadwrażliwej

Energetyzuje

i zapewnia uczucie lekkości.
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Łagodzi

Dzięki właściwościom wody termalnej Avène.

Formuła:
Opracowany tak, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych, Nie zatyka porów, Bez zapachu, Bez parabenów, Bez składników
pochodzenia zwierzęcego.

Dla kogo?
Skóra wrażliwa/nadwrażliwa

Badania:

Doskonała tolerancja przez skórę w okolicach oczu: 95%1

Kontur oka jest nawilżony: 95%1

1Procent zadowolonych osób. Test użycia, 22 kobiety, 1 do 2 zastosowań dziennie przez 15 dni.

Składniki aktywne Kremu Kojącego Pod Oczy Avene:

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.
Bisabolol - Silnie łagodzący składnik aktywny jest również znany ze swoich właściwości regenerujących.
Siarczan dekstranu - Działa kojąco i odbarwiająco. Łagodzi podrażnienia i zmniejsza zaczerwienienia. Dzięki swoim
właściwościom przeciwzapalnym redukuje stany zapalne, a także zmniejsza cienie i opuchnięcia pod oczami
Witamina E - o stopniowym uwalnianiu (pretokoferyl): zwalcza wolne rodniki, działając jako silny przeciwutleniacz. Dzięki
skutecznej neutralizacji wolnych rodników zdolna jest do hamowania procesu starzenia się skóry.
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Sposób użycia Kremu Kojącego Pod Oczy Avene:

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Na czubek palca serdecznego nanieś odpowiednik 2 porcji wielkości ziarnka grochu Kremu kojącego pod oczy, a następnie lekko wklep
w powieki. Wygładź górną powiekę palcem wskazującym, dolną powiekę środkowym, kierując się od wewnętrznego kącika oka do kącika
zewnętrznego.

Częstotliwość użytkowania:
Codziennie

Co zawiera Krem Kojący Pod Oczy od Avene?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM). CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE.
CYCLOMETHICONE. GLYCERIN. SUCROSE STEARATE. PEG-12. SUCROSE DISTEARATE. TRIETHANOLAMINE. BATYL ALCOHOL.
BISABOLOL. CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES. CARBOMER. DEXTRAN SULFATE. DISODIUM EDTA. SODIUM ACETATE. SODIUM
HYALURONATE. TOCOPHERYL GLUCOSIDE

Przed zakupem produktu zalecamy konsumentowi systematyczne sprawdzanie jego składu.

Często zadawane pytania odnośnie Kremu Kojącego Pod Oczy Avene i odpowiedzi na nie:

1. Ile kremu pod oczy należy użyć do pielęgnacji obu oczu?
Do pielęgnacji obu oczu Kremem kojącym pod oczy wystarczy użyć go w ilości odpowiadającej wielkości ziarnka grochu.
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2. Czy mogę stosować Krem kojący pod oczy również na górną powiekę?
Tak, formuła wzbogacona o składniki nawilżające i zmniejszające obrzęki chroni kontur oka i powieki.

3. Jakich produktów oprócz Kremu kojącego pod oczy mogę używać, aby ukoić skórę wokół oczu?
Połącz stosowanie kremu z Wodą termalną Avène, aby zapewnić długotrwałą ulgę Twoim powiekom. Rozpyl wodę po wykonaniu
demakijażu i przed nałożeniem Kremu kojącego pod oczy lub namocz płatki kosmetyczne wodą termalną Avène i zastosuj w postaci
kompresów, pozostawiając na skórze na 10-15 minut.
 

Galeria
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