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AVENE Woda Termalna w aerozolu, 300 ml
 

Cena: 41,97 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 300 ml

Postać aerozol

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Woda termalna Avene i w jakim celu się jej używa?

Woda termalna Avene natychmiast łagodzi wrażliwą, pozbawioną komfortu lub skłonną do alergii skórę. Woda Termalna Avène,
wzbogacona ponad półwiecznym doświadczeniem, jest pełna minerałów i pierwiastków śladowych, które dają optymalną równowagę
mineralną i specyficzną mikroflorę, która zapewnia jej wyjątkowy charakter, który koi skórę, nie wysuszając jej, i sprawia, że jest
nieodłączną częścią każdej rutyny kosmetycznej. Bogata w krzemionkę zapewnia miękkość i komfort, zapewniając natychmiastowe
uczucie dobrego samopoczucia przy każdej aplikacji.
Wodę źródlaną w sprayu można stosować codziennie, po oczyszczeniu twarzy, w celu usunięcia resztek zanieczyszczeń. Nałożona
przed produktami pielęgnacyjnymi przygotowuje skórę i ułatwia ich aplikację.
Po użyciu natychmiast łagodzi uczucie dyskomfortu, zaczerwienienia, swędzenia i ściągnięcia skóry. Doskonale nadaje się również do
stosowania w wysokich temperaturach, ponieważ chłodzi i łagodzi, nie wysuszając skóry.
Jej unikalny i optymalny skład sprawia, że jest codziennym sprzymierzeńcem w przywracaniu komfortu skórze wrażliwej lub dotkniętej
dolegliwościami.
Termalna Woda źródlana w sprayu może być stosowana przez całą rodzinę na twarz i ciało, aby uzyskać ukojoną, wzmocnioną i zdrową
skórę.

Korzyści:
Wystarczy jedna mgiełka, aby Termalny woda źródlana Avène ukoiła i złagodziła wrażliwą skórę. Jej całkowita skuteczność jest
zachowana w stanie nienaruszonym i czystym, a każda kropla koi, wzmacnia i przywraca równowagę skóry, dzięki czemu stanowi
naprawdę wyjątkowy zabieg.
Po zastosowaniu poczujesz się owinięty kojącą miękkością. Cała delikatna czystość Wody Termalnej Avène zapewnia długotrwałą
ochronę. Po zabiegu chirurgicznym, Zaczerwienienie twarzy, Podrażnienie skóry, Oparzenia słoneczne, Wysypka pieluszkowa, Po
demakijażu, Po goleniu, Po ćwiczeniach, Po depilacji, W podróży dla ochłodzenia • Działa na zdrowie i urodę • Koi i uspokaja wrażliwą
skórę • Odpowiedni dla wszystkich stopni wrażliwości • Zapewnia natychmiastową ulgę • Wystarczająco delikatny do stosowania na
twarzy i ciele • Odpowiedni dla niemowląt i dorosłych.

Dla kogo?
Woda termalna Avène jest szczególnie polecana dla skóry wrażliwej, nadwrażliwej, alergicznej lub podrażnionej.

Stanowi pielęgnację dermatologiczną:
· przy świądzie;
· przy kuracjach emolientowych;
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· po zabiegach laserowych;
· na zaczerwienienia skóry;
· przy podrażnieniach skóry;
· na pieluszkowe zapalenie skóry;
· po zabiegach chirurgicznych;
· po wysypkach;
· po peelingach;
· po oparzeniach;

oraz pielęgnację kosmetyczną:
· po depilacji;
· aby utrwalić makijaż;
· po demakijażu;
· po goleniu;
· po wysiłku sportowym;
· po opalaniu;
· dla odświeżenia w podróży.

Badania:
1. Znacząca redukcja wrażliwości skóry1:

31% po 5 minutach;
65% podczas pierwszego tygodnia.

2. 100% konsumentów zadowolonych ze stosowania produktu. Wszyscy docenili jego właściwości.2

1Badanie dermatologiczne przeprowadzone na 6 368 pacjentach z wrażliwą i podrażnioną skórą po powierzchownym zabiegu
dermatologicznym, produkt stosowano dwa razy dziennie przez 2 do 7 dni. Stosowanie aerozolu samodzielnie lub w połączeniu z
zabiegami leczniczymi i/lub innymi produktami kosmetycznymi.
2% satysfakcji. 30 minut po powierzchownym zabiegu dermatologicznym, 20 osób, 2 aplikacje Wody termalnej Avène.

Składniki aktywne Wody Termalnej 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.
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Sposób użycia Wody Termalnej Avene:

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Aby uzyskać efekt kojący i odświeżający, spryskaj obficie przez kilka sekund, odczekaj chwilę, a następnie delikatnie osusz ręcznikiem.

Porada eksperta:
Dla większej skuteczności kompres jest idealnym rozwiązaniem: złóż kompres. Namocz ją w wodzie termalnej Avène. Nałóż go na
dotknięty obszar i ponownie spryskaj. Pozostaw na 10 minut.

Częstotliwość użycia:
Kilka razy dziennie

Co zawiera Woda Termalna Avene?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA) GAS : Nitrogen

Często zadawane pytania odnośnie Wody Termalnej Avene i odpowiedzi na nie:

1. Czy mogę użyć wody termalnej Avène do spłukania płynu do demakijażu?
Woda termalna Avène jest idealna do wykańczania demakijażu skóry wrażliwej. Po zmyciu makijażu spryskaj twarz Wodą Termalną i
masuj palcami okrężnymi ruchami, a następnie wytrzyj.

2. Czy Wodę Termalną Avène można stosować na podrażnione powieki?
Aby ukoić skórę, możesz zrobić kompresy, nasączając waciki w Wodzie Źródlanej Termalnej, które następnie nakładasz na podrażnione
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powieki i odstawiasz na 10 min. Powtarzaj tak często, jak to konieczne.

3. Czy jest sens używać Wody Termalnej Avene przed kremem nawilżającym?
Stosowanie Źródlanej Wody Termalnej Avène przed nałożeniem kremu nawilżającego ułatwia aplikację i zwiększa jasność cery. W tym
celu obficie spryskaj skórę wodą termalną Avène, aby lepiej wniknąć w warstwę rogową naskórka, zmyj nadmiar chusteczką i
natychmiast nałóż krem nawilżający.

4. Czy woda termalna w sprayu jest taka sama, jak w zabiegach spa Avène?
Woda termalna Avène jest wychwytywana i transportowana do jednostki produkcyjnej, gdzie pakowana jest woda termalna Avène w
sprayu oraz do łaźni termalnych, gdzie klienci spa realizują swój program leczenia. Dzięki temu możesz korzystać ze wszystkich
właściwości tej kojącej i niwelującej podrażnienia wody już w domu.
 

Galeria
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