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AVENE PhysioLift Wygładzająca Emulsja na dzień, 30 ml
 

Cena: 102,56 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać emulsja

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Wygładzająca Emulsja na dzień i w jakim celu się jej używa?

Wygładzająca Emulsja na dzień Avene PhysioLift z kwasem hialuronowym wygładza wyraźne zmarszczki, napina,poprawia jędrność
skóry. PhysioLift DZIEŃ Emulsja wygładzająca przywraca blask i wzmacnia skórę, zapewniając dodatkowo efekt zmatowienia skóry.
Delikatna kuracja przeciwstarzeniowa uzupełnia braki* kolagenu i kwasu hialuronowego, dzięki zawartości Ascofilline™ i
monooligomerów kwasu hialuronowego. Formuła bogata w kojącą wodę termalną Avène zawiera czynniki zmiękczające, które
zapewniają efekt spłycenia zmarszczek. Lekki i delikatnie pachnący, doskonale nadaje się do skóry normalnej i mieszanej.

Korzyści:

Wygładza

Dzięki składnikom Ascofilline i kwasowi hialuronowemu widocznie zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek

Ujędrnia

Widocznie ujędrnia skórę

Chroni

Zapewnia ochronę antyoksydacyjną i pomaga neutralizować wolne rodniki

Przywraca blask

Przywraca blask i wzmacnia cerę dzięki zawartości cząsteczek perłowych korygujących zmęczenie
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Formuła:
Opracowany, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych, Nie zatyka porów, Bez parabenów, Bez olejów mineralnych, Wegański.

Dla kogo?
Avene PhysioLift Emulsja Wygładzająca na dzień o delikatnej konsystencji i zapachu zaspokaja potrzeby skóry normalnej i mieszanej.

Badania:
Sprawdzone i zatwierdzone przez naszych klientów:

Gładsza skóra: 100%1

Bardziej jędrna skóra: <547/ 97%1

Rozjaśniona skóra: 97%1

Zmniejszenie widocznych zmarszczek: 97%1

1Procent zadowolenia. Test użycia, 50 kobiet, stosowanie raz dziennie przez 28 dni.

Składniki aktywne Wygładzającej Emulsji na dzień Avene PhysioLift:

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.
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.
Ascofilline - Ekstrakt z alg brunatnych, składnik aktywny o prawdziwym działaniu przeciwstarzeniowym: aktywuje syntezę
kolagenu, restrukturyzuje skórę i wzmacnia ją. Jego działanie uzupełnia działanie kwasu hialuronowego.
Mono-oligomery kwasu hialuronowego - Szybko wchłaniają się w górne warstwy skóry, optymalnie stymuluje naturalną syntezę
kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy zapewnia natychmiastowy efekt nawilżenia. Kwas hialuronowy posiada niezwykłe
właściwości nawilżające, potrafi on zatrzymywać wodę w skórze. Jest on składnikiem występującym naturalnie w naszym ciele
w tym między innymi jako składnik mazi stawowej, czy też skóry (w skórze kumulują się jego największe ilości). Wraz z wiekiem
naturalna produkcja kwasu hialuronowego w skórze znacząco zmniejsza się, co niestety skutkuje utratą przez skórę jej jędrności
i zdolności do zatrzymywania wody, czego następstwem jest jej suchość oraz zmarszczki.

Sposób użycia Emulsji Wygładzającej na Dzień Avene PhysioLift:

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Rano nałóż Emulsję wygładzającą PhysioLift DAY na twarz, szyję i dekolt. Aby zwiększyć efekt ujędrniający, wklep na koniec opuszkami
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palców.

Co zawiera Emulsja Wygładzająca na Dzień Avene PhysioLift?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). ISODODECANE. ISODECYL NEOPENTANOATE. CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE.
GLYCERIN. PROPYLENE GLYCOL. DIMETHICONE. GLYCERYL STEARATE. PEG-100 STEARATE. POLYMETHYL METHACRYLATE.
1,2-HEXANEDIOL. ARACHIDYL ALCOHOL. ARACHIDYL GLUCOSIDE. ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT. BEHENYL ALCOHOL.
CAPRYLYL GLYCOL. CARBOMER. DIMETHICONE CROSSPOLYMER. DISODIUM EDTA. FRAGRANCE (PARFUM). MICA. PVP. SILICA.
SODIUM HYALURONATE. SODIUM HYDROXIDE. TITANIUM DIOXIDE (CI 77891). TOCOPHEROL. TOCOPHERYL GLUCOSIDE. WATER
(AQUA)

Często zadawane pytania odnośnie Emulsji Wygładzającej na Dzień Avene PhysioLift i odpowiedzi na nie:

1. Używam Kremu wygładzającego PhysioLift, ale zauważyłam, że wiosną moja skóra zaczyna się błyszczeć. Czy lepiej jest użyć
emulsji?
Jeśli masz skórę mieszaną, najlepiej stosować emulsję, a jesienią i zimą nawilżać Serum PhysioLift. W ten sposób zapewnisz nawilżenie
skóry przez cały rok bez przeciążania jej olejkami.

2. Jaką ilość Kremu wygładzającego PhysioLift powinnam użyć?
Zalecamy stosowanie dwóch pompek na twarz i jednej na szyję.

3. Który produkt powinnam stosować na moje zmarszczki: A-Oxitive czy PhysioLift?
Rodzaj zmarszczek będzie mieć wpływ na wybór produktu do pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Jeśli dopiero zaczynasz dostrzegać
zmarszczki i linie mimiczne, lepiej wybierz Wygładzający krem wodny A-Oxitive z Eau Thermale Avène, który pomoże w pielęgnacji
pierwszych oznak starzenia! Jeśli jednak masz bardziej wyraziste zmarszczki i głębsze bruzdy, które zmieniają wygląd i rysy Twojej
twarzy, wtedy PhysioLift będzie lepszym rozwiązaniem.

4. Kiedy należy zacząć stosować produkty z serii A-PhysioLift?
Zabiegi Physiolift przeznaczone są dla kobiet wykazujących oznaki starzenia się skóry. W szczególności zwalczają utrwalone
zmarszczki, utratę jędrności skóry i utratę blasku. Jeśli zauważysz te oznaki na swojej twarzy, produkty Physiolift są dla Ciebie.
Uzupełnią twoją pielęgnację przeciwstarzeniową, zapewniając intensywniejsze działanie, pomagając wygładzić i ujędrnić skórę.

5. Czy mogę rano używać produktów PhysioLift zawierających aldehyd retinowy? 
Nakładaj te produkty najlepiej wieczorem. Rzeczywiście, aldehyd retinowy, wzorcowy aktywny składnik przeciwstarzeniowy o klinicznie
udowodnionej skuteczności przeciwzmarszczkowej, jest fotoniestabilny, tj. ulega degradacji w kontakcie ze światłem UV, a tym samym
częściowo traci swoją skuteczność. Z drugiej strony Retinaldehyd nie jest fotouczulający, czyli nie zwiększa ryzyka oparzeń
słonecznych.

6. Mam wrażliwą skórę skłonną do alergii. Czy mogę używać kremów PhysioLift zawierających aldehyd retinowy?
Produkty PhysioLift zostały opracowane w celu zminimalizowania ryzyka reakcji alergicznych. Jeśli jednak Twoje alergie lub
nietolerancje są poważne, zalecamy stosowanie serii Tolérance Extrême lub kremów do skóry z nietolerancją. Najlepiej poproś swojego
dermatologa o poradę.
 

Galeria
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