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AVENE Tolerance Control Balsam łagodząco-regenerujący,
40 ml
 

Cena: 75,10 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać balsam

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Tolerance Control Balsam łagodząco-regenerujący i w jakim celu się go używa?

Szybko łagodzi podrażnienia, odżywia i nawilża, pomagając odbudować barierę ochronną skóry, zmniejszając reaktywność skóry na
zewnętrzne czynniki środowiskowe. Bardzo delikatna formuła zawiera minimalną ilość składników dla lepszej tolerancji.

D-SensinoseTM (opatentowany składnik postbiotyczny) do szybkiego ukojenia i ultra-łagodzenia wszystkich rodzajów nadwrażliwej
skóry.

Ta formuła korzysta z unikalnej technologii „Sterile Cosmetics”, która eliminuje potrzebę stosowania konserwantów (w tym ukrytych
konserwantów, takich jak alkohol). Formuła jest chroniona przed skażeniem bakteryjnym dzięki opatentowanemu opakowaniu D.E.F.I
(Device for Exclusive Formula Integrity). Nowa, wygodniejsza pompka dostarcza odpowiednią dawkę w jednej pompce.

• Bardzo bogaty w wodę termalną Avène ze względu na jej właściwości kojące i zmiękczające
• Opracowany specjalnie dla skóry suchej, nadwrażliwej i nietolerancyjnej
• Minimalna ilość składników dobranych ze względu na ich delikatność – 97% składników pochodzenia naturalnego
• Opracowany tak, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznej – nie zatyka porów • 0% parabenów, 0% konserwantów, 0% substancji
zapachowych

Korzyści:

Koi

Łagodzi uczucie dyskomfortu, takie jak mrowienie, pieczenie i uczucie ściągnięcia

Nawilża
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Zapewnia 24 godziny ciągłego nawilżenia

Bezpieczny skład

Sterylne opakowanie sprawia, że formuła pozostaje wolna od konserwantów i parabenów

Formuła:
Bez konserwantów, bez zapachu, bez parabenów, bez olejów mineralnych, bez silikonu.

Dla kogo?
Do skóry nadwrażliwej, nietolerancyjnej, alergicznej, skłonnej do zaczerwienień lub skóry, która stała się podrażniona w wyniku różnych
czynników agresywnych (warunki klimatyczne, podrażniające kosmetyki itp.). Nadaje się do skóry suchej i bardzo suchej.

Badania:
Koi skórę w 30 sekund*
Nawadnia przez 24h

Od pierwszej aplikacji:

87% redukcja mrowienia
84% zmniejszenie uczucia pieczenia
91% zmniejszenie napięcia
91% redukcja ogólnego dyskomfortu

1Samoocena na 25 osobach – Produkt nakładany dwa razy dziennie przez 3 miesiące.
2Ocena pojemności skóry za pomocą pojedynczej, standaryzowanej aplikacji przez 24 godziny u 26 osób.

Składniki aktywne Kremu Łagodząco-Regenerującego Avene Tolerance Control:

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.
D-Sensinose - Opatentowany postbiotyczny składnik aktywny pozyskany z wody termalnej Avene. Łagodzi skórę i przywraca
komfort.
Masło Shea - znane również jako Masło Karite, zawiera skuteczne w walce z wolnymi rodnikami witaminy A i E. Poprawia
elastyczność skóry, oraz stopień jej nawilżenia. Jest również naturalnym filtrem przeciwsłonecznym, a słońce pozostaje bez
wątpienia jednym z najmocniej przyczyniających się do starzenia skóry czynników.
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Sposób użycia Kremu Avene Tolerance:

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Nakładaj rano i wieczorem na twarz, szyję i okolice oczu.

Porada eksperta:
Delikatne ruchy nie powodują nadwrażliwości skóry:

Zacznij od nałożenia kremu na palce
Wetrzyj go w twarz i szyje
Rozprowadź delikatnie wygładzając opuszkami palców od środka twarzy na zewnątrz, nie zapominając o szyi

Co zawiera Krem Łagodząco-Regenerujący Avene Tolerance Control?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL,
BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER) (BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER), SQUALANE, BEESWAX (CERA ALBA), CETEARYL
GLUCOSIDE, CETYL ESTERS, AQUAPHILUS DOLOMIAE FERMENT FILTRATE, ARGININE, CITRIC ACID, TROMETHAMINE, WATER
(AQUA), XANTHAN GUM

Często zadawane pytania odnośnie Kremu Łagodząco-Regenerującego Avene Tolerance Control i odpowiedzi na nie:

1. Od jakiego wieku mogę go używać na moim synu?
Balsam Tolérance CONTROL jest zalecany do nadwrażliwej skóry twarzy dzieci w wieku 2 lat i starszych.
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2. Czy masz jakieś rady dotyczące pielęgnacji skóry, gdy skóra staje się zbyt gorąca?
Produkt SOS dla Twojej nadreaktywnej skóry: okład z Wody Termalnej Avène, technika wywodząca się z zabiegów wykonywanych w
Centrum Hydroterapii Avène:
Złóż 2 chusteczki:
• Namocz je w wodzie termalnej Avène.
• Nałóż je na każdą stronę twarzy.
• Spryskaj obficie; powtórzyć 2 do 3 razy w ciągu 10-minutowego okresu aplikacji.
Wskazówka: na szyję nałóż chusteczkę złożoną na pół poziomo.
 

Galeria
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