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AVENE Tolerance Extreme Mleczko oczyszczajace, 200 ml
 

Cena: 61,76 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać mleczko

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene Tolerance Extreme Mleczko oczyszczajace i w jakim celu się go używa?

Mleczko do demakijażu Avene Tolerance Extreme przeznaczone do skóry wrażliwej, delikatnie myje i usuwa makijaż. Usuwa wszelkie
zanieczyszczenia nagromadzone w ciągu dnia, nie wysuszając skóry. Jego fizjologicznie zgodne składniki, podobne do składu skóry,
szanują jej mikrobiom. Bezzapachowy Tolérance Extreme Cleansing Lotion Sterile Cosmetics® składa się tylko z siedmiu składników,
aby zapewnić optymalną tolerancję. Nie wymaga spłukiwania, działa natychmiast kojąco na skórę, pozostawiając ją elastyczną. Aby
poprawić tolerancję, to mleczko oczyszczające do skóry wrażliwej wykorzystuje technologię Sterile Cosmetic®, która izoluje jego
formułę od powietrza zewnętrznego i bakterii.

Oczyszcza 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.

Doskonale myje i usuwa makijaż oraz zanieczyszczenia, jednocześnie doskonale szanując skórę, pozostawiając ją czystą i świeżą.
Przywraca skórze komfort dzięki środkom nawilżającym. Woda źródlana Avène ma właściwości łagodzące i kojące podrażnienia,
zmiękczając skórę i otulając ją warstwą ochronną. Pielęgnacja skóry zaprojektowana z myślą o FIZJOlogii skóry, składa się ze
składników zgodnych z technologią PHYSIO, które naśladują skład skóry, tekstury dopracowane pod kątem PHYSIO dla lepszego
dopasowania do skóry.

Korzyści:

Nie wymaga spłukiwania
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Wmasować okrężnymi ruchami i usunąć wacikiem.

Minimalistyczny

Zawiera tylko to, co niezbędne dla zdrowej, nawilżonej skóry

Uspokaja

Łagodzi i uspokaja skórę, idealny do pozabiegowego dbania o skórę. Woda termalna Avène dzięki uspokajającym i łagodzącym
podrażnienia właściwościom, zmiękcza skórę i otula ją warstwą ochronną

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

Dla kogo?
Tolérance Extrême Cleansing Lotion (Mleczko oczyszczające) zostało specjalnie opracowane dla wszystkich wrażliwych rodzajów skóry,
do oczyszczania, demakijażu i nawilżenia z maksymalnym szacunkiem dla skóry.

Badania:
Bardzo dobra tolerancja w grupie 195 osób ze skórą wrażliwą i innymi najbardziej wymagającymi jej typami.

90% kobiet określiło swoją skórę jako ukojoną*
84% kobiet uznało, że ich skóra jest oczyszczona
82% koniec uznało, że produkt usunął ich makijaż

* Test konsumencki przeprowadzony wśród 54 kobiet

Składniki aktywne Mleczka Oczyszczającego 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 Mleczka Oczyszczającego Avene Tolerance Extreme:

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Nakładać rano i wieczorem opuszkami palców na twarz i szyję, delikatnie masując. Usuń delikatnie i bez pocierania za pomocą
chusteczki lub wilgotnej waty. Zakończ oczyszczanie mgiełką Wody Źródlanej Avène. Osusz skórę.

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. Ochroń i nawilż skórę używając kremu Tolerance Extreme.
4. Dla długotrwałego efektu instensywnego nawilżenia używaj maski tolerance Extreme.

Co zawiera Mleczko Oczyszczające Avene Tolerance Extreme?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA), SQUALANE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, BEHENYL ALCOHOL,
SODIUM ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, CARBOMER, WATER (AQUA)

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

1. Ile produktu potrzebuję do demakijażu tym środkiem do demakijażu skóry wrażliwej?
Przy wrażliwej skórze najlepiej być hojnym, aby delikatnie oczyścić i usunąć makijaż z twarzy. Do twarzy zaleca się ilość Tolérance
EXTREME Cleansing Lotion wielkości orzecha laskowego.

2. Czy można spłukać ten środek do demakijażu do twarzy o wrażliwej skórze?
Możesz, jeśli chcesz, ale jeśli Twoja skóra jest bardzo wrażliwa, wykończ obfitym strumieniem Wody Źródlanej Avène, aby usunąć
kamień i chlor zawarte w wodzie z kranu.

3. Dlaczego powinienem używać środka do mycia skóry wrażliwej również rano?
Ponieważ delikatne mycie rano usuwa ślady kremu na noc, potu i sebum oraz przygotowuje skórę na krem do twarzy dla skóry
wrażliwej.
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