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AVENE Krem Odżywczy Rewitalizujący, 50 ml
 

Cena: 85,25 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Odżywczy Krem Rewitalizujący i w jakim celu się go używa?

Odżywczy krem rewitalizujący od Avene odżywia, łagodzi i chroni suchą, poszarzałą skórę. Działa na oznaki zmęczenia (podkreślone
rysy i matowa cera) oraz łagodzi podrażnioną, suchą skórę dzięki odżywczym składnikom o strukturze zbliżonej do cementu
międzykomórkowego i połączeniu ze zmiękczającymi skórę olejkami. Aksamitna konsystencja pozostawia na skórze miękką i nietłustą
warstwę, aby odsłonić jej naturalne piękno. W skład tego odżywczego kremu wchodzi naturalny ekstrakt z czerwonych owoców,
„wzmacniacz” komórek skóry i stabilna forma antyoksydacyjnej witaminy E, która skutecznie zwalcza oznaki zmęczenia, a także kojąca i
zmiękczająca woda termalna Avène. Sucha skóra odzyskuje elastyczność i komfort, a cera jest promienna.

Zaleta:
Zapewnia promienny wygląd cery.

Korzyści:

Odżywia

Suchą i poszarzałą skórę wrażliwą.

Chroni

I pozostawia uczucie miękkości.

Zapewnia

Promienną cerę z naturalnym efektem upiększającym.

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

Dla kogo?
Rewitalizujący krem odżywczy został specjalnie opracowany dla skóry suchej i wrażliwej.

Badania:
Skóra jest:

Nawilżona: 100%1

Ochroniona: 98%1

Przyjemna: 97%1

1Procent zadowolonych osób. Test użycia, 86 osób, 1 do 2 zastosowań dziennie przez 21 dni.

Składniki aktywne Rewitalizującego kremu odżywczego 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.
Ekstrakt z czerwonych jagód - Działa jak prawdziwy „zastrzyk” komórek skóry, jednocześnie trwale odbudowując i wzmacniając
barierę skórną.
Kompleks odżywczy - Kombinacja odżywczych i komfortowych olejków emolientów, które gwarantują szybkie wchłanianie.
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.

Sposób użycia Rewitalizującego kremu odżywczego Avene:

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Nabierz niewielką ilość Odżywczego kremu rewitalizującego za pomocą szpatułki. Rozprowadź na opuszkach palców i wklep w skórę
twarzy i szyi. Delikatnie wygładź i wetrzyj w skórę.

Częstotliwość użytkowania:
Codziennie

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 

Co zawiera Avene Krem Odżywczy Rewitalizujący?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). GLYCERIN. OCTYLDODECANOL. MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM).
CETEARYL ALCOHOL. DIMETHICONE. ISODODECANE. METHYL GLUCETH-20. PENTYLENE GLYCOL. WATER (AQUA). SILICA.
CETEARYL GLUCOSIDE. GLYCERYL STEARATE. PEG-100 STEARATE. BENZOIC ACID. CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE.
ETHYLHEXYLGLYCERIN. FRAGRANCE (PARFUM). HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE. POLYACRYLATE-13. POLYISOBUTENE.
POLYSORBATE 20. RIBES RUBRUM (CURRANT) FRUIT EXTRACT (RIBES RUBRUM FRUIT EXTRACT). RUBUS IDAEUS (RASPBERRY)
FRUIT EXTRACT (RUBUS IDAEUS FRUIT EXTRACT). SODIUM BENZOATE. SODIUM HYDROXIDE. SORBITAN ISOSTEARATE.
TOCOPHEROL. TOCOPHERYL GLUCOSIDE. VACCINIUM MYRTILLUS FRUIT EXTRACT. XANTHAN GUM

Przed zakupem produktu zalecamy konsumentowi systematyczne sprawdzanie jego składu.

Często zadawane pytania odnośnie Rewitalizującego kremu odżywczego Avene i odpowiedzi na nie:

1. Skąd mam wiedzieć, czy mam suchą czy odwodnioną skórę?
Suchość skóry jest wrodzonym lub stałym stanem skóry, podczas gdy odwodnienie jest tymczasową dolegliwością. Oto kilka
wskazówek, które pomogą rozróżnić te dwa stany:

Po umyciu skóra jest napięta na całej twarzy, widać martwy naskórek, tekstura skóry jest napięta, skóra jest cienka: masz suchą
skórę.
Twoja skóra jest napięta w niektórych miejscach twarzy (skronie, czoło...), widzisz drobne zmarszczki, skóra jest matowa,
makijaż nie trzyma się dobrze: Twoja skóra jest odwodniona.

2. Czy ten krem stanowi dobrą bazę pod makijaż?
Dobra baza pod makijaż to produkt pielęgnacyjny, który jest idealnie dopasowany do Twojego typu cery. Powinien on odpowiednio
nawilżać, odżywiać lub matować i nie pozostawiać na skórze tłustego wykończenia. Jeśli masz suchą skórę, to Odżywczy krem
rewitalizujący będzie idealną bazą pod Twój makijaż!

3. Moja skóra jest bardziej sucha w zimie. Czy wystarczy, że będę stosować Krem odżywczy?
Rzeczywiście, zimą skóra jest często bardziej wysuszona. Jeśli używasz już Odżywczego kremu rewitalizującego jako kremu na dzień,
możesz zastosować Rewitalizujący krem odżywczy o bogatej konsystencji na noc, jako uzupełnienie.
 

Galeria
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