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CAUDALIE Vinoclean Delikatny krem peelingujący, 75 ml
 

Cena: 57,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać krem

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Delikatny krem peelingujący Caudalie Vinoclean i w jakim celu się go używa:

Delikatny Krem Peelingujący od Caudalie do skóry wrażliwej usuwa martwe komórki, oczyszcza skórę twarzy dzięki kompozycji
mikrogranulek jojoby i odżywczego oleju z pestek winogron. Twoja skóra jest błyskawicznie oczyszczona, miękka i promienna.

Formuła:

Produkt przebadany dermatologicznie

Zobowiązanie dla planety:
Opakowania w 100% nadające się do recyklingu, wytwarzane ze szkła i tworzyw z recyklingu, bardziej przyjazne dla środowiska*.
*Oprócz pompek i zakrętek z różnych surowców możliwych do recyklingu tylko w Butikach SPA Caudalie dzięki współpracy z Terracycle.

Dla kogo?
Do wszystkich rodzajów skóry.

Składniki aktywne Delikatnego kremu peelingującego Caudalie Vinoclean:

Olejek winogronowy - W 100% naturalnego pochodzenia, tłoczony na zimno. Ma naturalne właściwości odżywcze i
przeciwutleniające. Jest on bogaty w kwas linolowy należący do kwasów tłuszczowych omega-6, który oprócz wzmacniania
bariery skórnej i pomagania w zmniejszeniu utraty wody ze skóry, może pomóc w łagodzeniu zmian trądzikowych.
Miód - Miód pomaga równowarzyć mikrobiom na naszej skórze. Przyspiesza on proces odbudowy naskórka oraz ogranicza stan
zapalny. Ma on również właściwości mikrozłuszczające, dzięki czemu usuwa suchy, matowy, martwy naskórek i odsłania nowe
komórki skóry, przywracając jej blask.
Mikrogranulki jojoby - Delikatnie złuszczają i usuwają martwe komórki.

Sposób użycia Delikatnego kremu peelingującego Caudalie Vinoclean:
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Wskazówki dotyczące stosowania:

Delikatny Krem Peelingujący należy stosować 1–2 razy w tygodniu na wilgotną skórę. Masować delikatnie okrężnymi ruchami,
zwracając szczególną uwagę na strefę T (nos, czoło, podbródek) i omijając okolice oczu. Spłukać letnią wodą.

Porada Winoterapeuty:

Połącz Delikatny Krem Peelingujący z Pianką Oczyszczającą Fleur de Vigne, aby w jednym kroku oczyścić skórę i usunąć złuszczony
naskórek.

Co zawiera Delikatny krem peelingujący Caudalie Vinoclean:

Skład:
Aqua/water/eau, hexyldecyl stearate, cellulose, hydrogenated jojoba oil, glycerin, vitis vinifera (grape) seed oil, mel/honey/miel, c14-22
alcohols, potassium cetyl phosphate, myristyl alcohol, sodium acrylates copolymer, caprylyl glycol, parfum (fragrance), hydrogenated
polyisobutene, benzyl alcohol , c12-20 alkyl glucoside, xanthan gum, helianthus annuus (sunflower) seed oil, myristyl glucoside, butylene
glycol, phospholipids, polyglyceryl-10 stearate*, tocopherol, glycyrrhiza glabra (licorice) root extract, dehydroacetic acid, benzyl benzoate,
hexyl cinnamal, limonene, linalool (080/045)

Brak listy w Caudalie:
Dobry dla skóry: Nie zawiera: parabenów, fenoksyetanolu, ftalanów, triklosanu, triklokarbanu, BHA, substancji smolistych, 1,4-dioksanu,
formaldehydu ani konserwantów uwalniających formaldehyd (quaternium-15, DMDM hydantoiny, imidazolidynylomocznika,
diazolidynylomocznika, polioksymetylenomocznika, hydroksymetyloglicynianu sodu, 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolu, glioksalu,
urotropiny, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioksanu, 1-nitropropanu, formaliny, metanalu, aldehydu mrówkowego, tlenku metylenu,
paraformaldehydu), Bisfenolu A (BPS), akrylanu etylu, metakrylanu tetrahydrofurfurylu, trimetakrylanu trimetylolopropanu, czystej sadzy,
ołowiu, octanu ołowiu, rtęci i jej pochodnych (tiomersalu), toluenu, akrylamidu, bromostyrenu, styrenu i tlenku styrenu, piżma
azotowanego.
Wysoki poziom tolerancji: Nie zawiera: siarczanów (laurylosiarczanu sodu, laurylosiarczanu amonu), chlorofenezyny, rezorcynolu i
2-metylorezorcynolu, palmitynian retinylu, hydrochinonu, eterów glikolowych (w tym butoksyetanol, 2-metoksyetanol, glikol
dipropylenowy), chlorku benzalkoniowego, MIT (metyloizotiazolinonu), MCIT (metylochloroizotiazolinonu), etanoloamin
(monoetanoloamin: MEA, trietanoloaminy: TEA, dietanoloaminy: DEA, dietanoloaminy kokamidu, monoetanoloaminy kokamidu,
fosforanu cetylowego DEA, fosforanu DEA oleth-3, dietanoloamidu kwasu laurynowego, monoetanoloamidu kwasu linolowego,
dietanoloamidu mirystynowego, dietanoloamidu kwasu oleinowego, monoetanoloamidu kwasu stearynowego, soli trietanoloaminowej
siarczanu alkoholu laurylowego, izopropyloaminy, dietanoloamidu kopolimeru styrenowo-akrylanowo-diwinylobenzenowego), o-
fenylofenolu i jego soli, aminometylopropanolu, PEG*, wodorotlenku potasu, biguanidu poliaminopropylu, metakrylanu etylu, metakrylanu
butylu, hydroksypropylometakrylanu.

Dobry dla planety: Nie zawiera: nylonu, EDTA, nitrylotrioctanu trisodowego, cyklotetrasiloksanu, silikonów, chlorku
dokozylotrimetyloamoniowego, kulki z mikroplastików*, oktinoksat*, oktokrylenu, benzofenonów (w tym oksybenzonu)

Nie zawiera: olejów mineralnych (wazeliny, parafiny, Izoparafiny C10-11, izododekanu, izoheksadekanu,wwodornionego poliizobutenu,
wosków syntetycznych, cerezyny, ozokerytu).

Nie zawiera: kurzego/bydlęcego kwasu hialuronowego, kolagenu wieprzowego, skwalanu z rekina, elastyny bydlęcej, lanoliny owczej,
koszenili i keratyny z wyjątkiem miodu i wosku pszczelego.

*Wycofane ze wszystkich receptur najpóźniej do 2023 r.

Często zadawane pytania odnośnie Delikatnego kremu peelingującego Caudalie Vinoclean i odpowiedzi na nie:

1. Dlaczego należy używać peelingu do twarzy?

Peeling do twarzy wyraźnie rozjaśnia skórę, ponieważ usuwa martwe komórki.

2. Czy Delikatny Krem Peelingujący oczyszcza skórę?

Nie. Delikatny Krem Peelingujący złuszcza skórę, ale jej nie czyści. Jeżeli chcesz jednocześnie złuszczać i oczyścić skórę, zmieszaj krem
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z Pianką Oczyszczającą Fleur de Vigne.

3. Jak często należy stosować peeling przy poszczególnych rodzajach skóry?

Skórę normalną, mieszaną i tłustą można złuszczać 1–2 razy w tygodniu, natomiast skórze suchej wystarczy peeling co 10 dni.
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