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AVENE TriXera NUTRITION Nutri-Fluid Mleczko, 400 ml
 

Cena: 65,56 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 400 ml

Postać mleczko

Producent LAB.DERMATOLOG.AVENE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Avene TriXera NUTRITION Nutri-Fluid Mleczko i w jakim celu się go używa?

Mleczko TriXera NUTRITION Nutri-Fluid od Avene odżywia, chroni i regeneruje barierę ochronną skóry suchej i bardzo suchej całej
rodziny.. Płynna, nietłusta, nieklejąca się konsystencja ułatwia stosowanie i umożliwia szybkie ubranie sie. Produkt do codziennej
pielęgnacji o delikatnym zapachu, dzięki połączeniu trzech roślinnych lipidów, Selectiose (opatentowany składnik aktywny Pierre Fabre) i
wody termalnej Avène o właściwościach łagodzących i zapobiegających podrażnieniom, łagodzi napięcie i nawilża przez 48 godzin*.

Płynna, nietłusta i delikatnie pachnąca formuła pozwala na szybką aplikację i ułatwia codzienne życie całej rodzinie.

Korzyści:

Łagodzi

Niweluje uczucie ściągnięcia dzięki połączeniu Selectiose, Trio Lipidowego i Wody termalnej Avene.

Odżywia

Dzięki połączeniu trzech roślinnych lipidów i Selectiose.

Naprawia

i odbudowuje barierę ochronną skóry.

Zalety konsystencji:
Nietłusta, nieklejąca się konsystencja umożliwia szybką aplikację i ubranie się.

Formuła:
Formuła opracowana tak, aby zminimalizować ryzyko alergii. Nie powoduje powstawania zaskórników.
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Dla kogo?
Do Dtwarzy i ciała. Dl

Badania:

Natychmiastowy efekt odżywczy, który utrzymuje się do 6 godzin po zastosowaniu1

+62% więcej nawilżenia po aplikacji i +71% więcej nawilżenia po 7 dniach stosowania2

Długotrwałe nawilżenie: 48 godzin2.

1Badanie kliniczne na 14 kobietach - ocena wskaźnika nawilżenia po pierwszym zastosowaniu mleczka Trixera Nutrition Nutri-Fluid.
2Badanie kliniczne na 20 kobietach – Korneometria: Ocena wskaźnika nawilżenia i trwałych efektów po 7 dniach stosowania dwa razy
dziennie mleczka Trixera Nutrition Nutri-Fluid.

Składniki aktywne Mleczka Avene TriXera NUTRITION Nutri-Fluid:

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.
Selectiose - Głęboko odżywia, regeneruje i chroni skórę przed odwodnieniem.
Trio lipidów - Odbudowuje barierę ochronną skóry.

Sposób użycia Mleczka Avene TriXera NUTRITION Nutri-Fluid:

Wskazówki dotyczące stosowania:
Nanieś Mleczko Nutri-Fluid na wnętrze obu dłoni i delikatnie rozprowadź na ciele szerokimi, okrężnymi ruchami, używając całej
powierzchni dłoni. Mleczko aplikować 1-2 razy dziennie po oczyszczeniu skóry. Tylko do użytku zewnętrznego.

Co zawiera Avene TriXera NUTRITION Nutri-Fluid Mleczko?

Skład:
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). GLYCERIN. CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. ISOPROPYL PALMITATE.
PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE. GLYCERYL STEARATE. PEG-100 STEARATE. MYRETH-3 MYRISTATE.
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER. BENZOIC ACID. CAPRYLYL GLYCOL. CARBOMER. FRAGRANCE (PARFUM).
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GLYCINE. GLYCINE SOJA (SOYBEAN) SEED EXTRACT (GLYCINE SOJA SEED EXTRACT). OENOTHERA BIENNIS (EVENING PRIMROSE)
OIL (OENOTHERA BIENNIS OIL). PEG-32. PEG-400. PENTYL RHAMNOSIDE. SODIUM HYDROXIDE. TOCOPHEROL. TOCOPHERYL
ACETATE. WATER (AQUA)

Przed zakupem produktu zalecamy konsumentowi systematyczne sprawdzanie jego składu.

Często zadawane pytania odnośnie Mleczka Avene TriXera NUTRITION Nutri-Fluid i odpowiedzi na nie:

1. Jako mężczyzna z suchą skórą mam trudności z nakładaniem kremu nawilżającego na ciało. Czy mogę uzyskać jakąś poradę?
TriXera NUTRITION Nutri-Fluid Mleczko ma konsystencję dostosowaną do potrzeb mężczyzn, ponieważ szybko się wchłania i nie
pozostawia uczucia tłustości na skórze. Dla ułatwienia stosowania zalecamy następującą technikę:

Rozprowadź w dłoniach mleczko TriXera NUTRITION.
Nanieś na całe ciało.
Wcieraj szerokimi, delikatnymi ruchami.
Na obszarach z większą ilością włosów, rozprowadź balsam do ciała zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów (od nasady aż po
końce).

Pamiętaj, że wystarczy cienka warstwa; łatwiej jest dodać niż usunąć!

2. Jaka jest różnica między tą linią a XeraCalm A.D.?
Produkty TriXera Nutrition zostały opracowane, aby odżywiać, odbudowywać i koić wrażliwą, suchą i bardzo suchą skórę osób nie
cierpiących na żadne schorzenia. XeraCalm A.D to gama produktów do skóry suchej do bardzo suchej, swędzącej i atopowej.

3. Czy mogę stosować TriXera NUTRITION u mojej 8-letniej córki, która ma suchą skórę w zimie?
Wyniki badań produktów TriXera NUTRITION na dzieciach i niemowlętach wykazują, że są one doskonale tolerowane przez ich delikatną
skórę. Możemy więc śmiało polecić te produkty dla Państwa 8-letniej córki.

4. Czy produkty z gamy TriXera NUTRITION zawierają oleje mineralne lub wegańskie?
Oleje mineralne są doskonałymi emolientami / substancjami nawilżającymi do skóry suchej, ponieważ wzmacniają jej barierę ochronną,
chronią ją i zmiękczają, jednocześnie zapobiegając podrażnieniom powodowanym przez środowisko. Są to neutralne, obojętne tłuszcze
o doskonałej tolerancji, które nie wywołują podrażnień. Wszystkie formuły dermokosmetyków Pierre Fabre zawierające oleje mineralne
spełniają rygorystyczne wymagania przepisów dotyczących kosmetyków i cechują się wysokim poziomem czystości zgodnie z
normami farmaceutycznymi. Produkty TriXera NUTRITION nie zawierają oleju mineralnego, lecz estryfikowane oleje pochodzenia
naturalnego, które są lekkie, bogate i natychmiast rozpływają się w kontakcie ze skórą.

5. Skąd mogę mieć pewność, że produkty te mają odżywcze działanie, skoro ich konsystencja jest płynna?
Produkty TriXera NUTRITION regenerują, odżywiają i koją suchą skórę dzięki:

trio lipidowemu i Selectiose (patent Pierre Fabre), które odbudowują barierę ochronną skóry;
wodzie termalnej Avène, która łagodzi suchą skórę podrażnioną z powodu jej napięcia.

Naszym ekspertom udało się sprostać wyzwaniu połączenia płynnej konsystencji i skuteczności, dzięki czemu oferujemy produkty o
wysokiej skuteczności (48-godzinne nawilżenie) i nietłustej, nieklejącej się konsystencji, które są łatwe w aplikacji i po ich nałożeniu
można się natychmiast ubrać.

6. Czy produkty TriXera NUTRITION są odpowiednie do skóry ciemnej i mieszanej?
Tak, produkty TriXera NUTRITION są uniwersalnymi środkami nawilżającymi. Nadają się do wszystkich typów skóry.
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