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AVENE Tolerance Extreme Emulsja, 50 ml
 

Cena: 63,04 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać emulsja

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Tolerance Extreme Emulsja i w jakim celu się jej używa?

Lekka i ultranawilżająca emulsja do skóry normalnej i mieszanej, Emulsja Tolerance Extreme od Avene nawilża skórę z najwyższym
szacunkiem dla jej naturalnego składu. Jej prosta formuła, składająca się tylko z siedmiu składników, pomaga zachować równowagę
mikrobiomu skóry. Tolérance Extreme Emulsja Sterile Cosmetics® nawilża i respektuje mikrobiom skóry normalnej, mieszanej i
wrażliwej. Jej formuła gwarantuje optymalne bezpieczeństwo i działa natychmiastowo poprawiając komfort skóry. Tolérance Extreme
Emulsja ma płynną i lekką konsystencję. Jego wysoką tolerancję wzmacnia kompozycja zawierająca tylko siedem składników. Bez
konserwantów i bez zapachu, korzysta z technologii Sterile Cosmetics®, która izoluje formułę od powietrza zewnętrznego i bakterii.

Nawilża i przynosi ukojenie utrzymując maksymalną równowagę wszystkich rodzajów skóry wrażliwej.

Pielęgnacja w zgodzie z FIZJO-logią skóry, która zapewnia:

FIZJO-kompatybilne składniki naśladujące skład skóry,
FIZJO-delikatne konsystencje harmonijnie łączące się ze skórą,
Sterylne kosmetyki: wiodąca innowacja skoncentrowana na podstawowych potrzebach skóry - MAKSYMALNIE SIEDEM
składników.

Korzyści:

Koi

Nawilża i łagodzi skórę

Minimalistyczny skład

Zawiera tylko to, co niezbędne dla zdrowej, nawilżonej skóry
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Stworzona z szacunkiem dla skóry

Pomaga utrzymać równowagę flory bakteryjnej skóry

Formuła:
Opracowana tak, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych, Nie zatyka porów, Bez konserwantów, Bez zapachów, Bez barwników,
Bez parabenów, Bez olejów mineralnych, Wegański

Dla kogo?
Tolérance Extrême Emulsja powstała szczególnie z myślą o wszystkich rodzajach skóry wrażliwej i polecane jest do higieny, demakijażu
i fuzyjnego nawilżenia utrzymując jej maksymalną równowagę.

Badania:
Bardzo dobra tolerancja w grupie 380 osób ze skórą wrażliwą i innymi najbardziej wymagającymi jej typami.

98% kobiet określiło swoją skórę jako ukojoną*
94% kobiet uznało, że ich skóra jest nawilżona
94% koniec uznało, że Tolérance Extrême Emulsja pozostawiła na ich skórze uczucie komfortu na dłużej.

* Test konsumencki przeprowadzony wśród 54 kobiet

Składniki aktywne Emulsji Avene Tolerance Extreme:

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.
Skwalan - Skwalen jest substancją naturalnie produkowaną przez nasze ciało. Szczytowa produkcja tego naturalnego środka
nawilżającego występuje w wieku nastoletnim, a jego produkcja spowalnia się w wieku 20 lub 30 lat. Skutkuje to tym, że skóra
staje się bardziej sucha i szorstka. Skwalen występuje nie tylko u ludzi, jest on również naturalnie obecny w oliwkach, otrębach
ryżowych i trzcinie cukrowej. Jest również znajdowany i zbierany z wątrób rekinów. Skwalan, czyli bardziej stabilna forma
skwalenu stosowany miejscowo ma ogromne korzyści. Silnie nawilżając, manifestując również swoje silne właściwości
przeciwutleniające oraz detoksykujące może sprawić, że Twoja skóra będzie wyglądać na żywszą i zdrowszą. Regularne
stosowanie Skwalenu może również zwiększyć endogenną produkcję kolagenu, który stanowi "rusztowanie" dla naszej skóry, a
jego odpowiednia ilość jest niezbędna abyśmy mogli cieszyć się zdrową i jędrną skórą. Skwalan z oliwek jest świetną
alternatywą dla innych olejów jeśli zmagasz się z tłustą cerą, ponieważ mimo, iż jest on olejem, jest wyjątkowo lekki i
niekomedogenny, dzięki czemu nie zatyka porów i nawilża bez pozostawiania tłustej warstwy
Gliceryna znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości nawilżających i okluzyjnych. Zabezpiecza skórę przed utratą
wody oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
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Sposób użycia Emulsji Avene Tolerance Extreme:

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Nakładaj rano i wieczorem na twarz i szyję, po oczyszczeniu skóry Mleczkiem Oczyszczającym Tolérance Extreme. Zakończ kojącą
mgiełką wody termalnej Avène.
Po użyciu usunąć nadmiar produktu i zamknąć tubę.

Rutyna pielęgnacyjna:
1. Oczyść i usuń make-up używając Emulsji Oczyszczającej Tolerance Extreme od Avene.
2. Ukoi skórę używając mgiełki kojącej wody termalnej Avene.
3. Aby ukoić i ochronić skórę dla codziennego nawilżenia skóry zastosuj rano i wieczorem na suchą i czystą skórę twarzy Tolerance
Extreme Krem. Dla skóry nadwrażliwej i suchej, szczególnie polecana jest Emulsja Tolerance Extreme.

Co zawiera Emulsja Avene Tolerance Extreme?

Skład:
AVÈNE THERMAL SPRING WATER, SQUALANE, BEHENYL ALCOHOL, CAPRYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, SODIUM
ACRYLATES C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, WATER.

Często zadawane pytania odnośnie Emulsji Avene Tolerance Extreme i odpowiedzi na nie:

1. Czy mogę używać tego kremu do skóry wrażliwej jako kremu pod oczy?
Tak, możesz używać go jako nawilżającego kremu pod oczy, jeśli Twoja skóra jest bardzo wrażliwa.

2. Co jeszcze mogę zrobić dla mojej wrażliwej skóry?
Aby go złagodzić, możesz zrobić okłady z Wody Termalnej Avène, tak jak robimy to w Centrum Hydroterapii Avène.

3. Czy ta emulsja jest odpowiednia dla skóry wrażliwej mieszanej?
Robi dokładnie to, co mówi: delikatnie i bezpiecznie nawilża skórę.
 

Galeria
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