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AVENE Płyn micelarny, 500 ml
 

Cena: 59,29 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać Płyn micelarny

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Płyn Micelarny i w jakim celu się go używa?

Dwufunkcyjna formuła tego Płynu Micelarnego Avene oczyszcza (usuwa nawet drobinki zanieczyszczeń), nawilża i respektuje twarz,
oczy i usta. Stworzony dla skóry wrażliwej, zatrzymuje wodę na powierzchni skóry. Jego skład oparty na naturalnie kojącej wodzie
termalnej Avène zapewnia miękkość i świeżość w prostym i szybkim kroku. Ten kojący zabieg o subtelnym i delikatnym zapachu składa
się z niewielkiej ilości składników, bez alkoholu.

Korzyści:

Delikatny

Skutecznie usuwa wszelkie ślady makijażu na twarzy, oczach i ustach

Oczyszcza

Usuwa makijaż, brud, olej i zanieczyszczenia, które mogą przywierać do skóry

Nie wymaga spłukiwania

Bezwodny cleanser odbudowuje barierę skórną i zmiękcza skórę

Usuwa makijaż

Jego aktywne substancje powierzchniowo-czynne w postaci miceli delikatnie oczyszczają twarz. Jest tak delikatny, że można stosować
go do demakijażu oczu.

Nawilża

Wzbogacony w aktywne substancje nawilżające dostarcza skórze uczucia świeżości.

Koi
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Woda termalna Avene, kojąca i zapobiegająca podrażnieniom, zapewnia Twojej skórze natychmiastowe uczucie komfortu.

Dla kogo?
Płyn micelarny jest szczególnie polecany do skóry wrażliwej.

Formuła:
Opracowany tak, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych, Nie zatyka porów, Bez mydła, Bez parabenów, Bez alkoholu, Bez oleju
mineralnego, Bez składników pochodzenia zwierzęcego.

Badania:
Produkt testowany przez 30 kobiet o skórze suchej i wrażliwych oczach:

Wszystkie doceniły jego zalety oczyszczające i usuwające makijaż.
100% z nich doceniło także jego łatwość w aplikacji oraz przyjemny zapach.
Wszystkie doceniły jego właściwości oczyszczające i usuwające makijaż.
Wszystkie potwierdziły jego bardzo wysoką tolerancję na skórze wokół oczu.

Składniki aktywne Płynu Micelarnego 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.

Sposób użycia Płynu Micelarnego od Avene:

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Nakładaj rano i wieczorem na twarz i oczy wacikiem. W razie potrzeby powtórz czynność, używając świeżego wacika. Zakończ proces
oczyszczania delikatną mgiełką Wody Źródlanej Avène.

Co zawiera Płyn Micelarny od Avene?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). PENTYLENE GLYCOL. POLOXAMER 188. BISABOLOL. CETRIMONIUM BROMIDE.
DISODIUM EDTA. FRAGRANCE (PARFUM). PEG/PPG-14/4 DIMETHICONE. PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL
HYDROXYHYDROCINNAMATE. PROPYLENE GLYCOL. SODIUM CHLORIDE.

Często zadawane pytania odnośnie Płynu Micelarnego Avene i odpowiedzi na nie:

1. Nie jestem pewna, czy powinnam używać płynu micelarnego, czy płynu do demakijażu 3 w 1?
Płyn micelarny lub lotion mają bardzo wodnistą konsystencję, podczas gdy płyn do demakijażu 3 w 1 ma płynną mleczną konsystencję,
łącząc świeżość wody i komfort mleczka. Dokonaj wyboru w zależności od rodzaju skóry, ale także pory roku, np. w przypadku cery
mieszanej: na wiosnę/lato stosuj płyn micelarny; stosuj płyn do demakijażu 3 w 1 w okresie jesienno-zimowym.

2. Czy mogę oczyścić twarz płynem micelarnym?
Oczywiście, ponieważ Płyn Micelarny zawiera wyjątkowo delikatne micelarne środki myjące, które wychwytują zanieczyszczenia.

3. Czy mogę spłukać płyn micelarny?
Jak najbardziej możesz spłukać płyn micelarny lub lotion. Najlepiej spryskać twarz delikatną mgiełką Wody Źródlanej Avène. Jeśli jednak
potrzebujesz spłukać dużą ilością wody, zalecamy spryskanie wodą termalną Avène, aby wyeliminować chlor i kamień, które często
znajdują się w wodzie z kranu.
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