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CAUDALIE Łagodne mleczko do demakijażu, 200 ml
 

Cena: 56,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać mleczko

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

To aksamitne mleczko delikatnie oczyszcza i usuwa makijaż z twarzy i oczu, sprawdza się także w przypadku skóry wrażliwej. Bogaty w
aktywne składniki odżywcze i łagodzące podrażnienia. Chroni skórę przed przesuszeniem i zapewnia jej natychmiastowe i trwałe
uczucie komfortu. Skóra jest przyjemnie nawilżona, czysta i gładka.
Mleczna konsystencja podczas stosowania daje wrażenie miękkości i odżywienia.
Jego aromatyczny zapach to połączenie nuty liści cytryny, bergamotki, lawendy i drzewa sandałowego.

Korzyści:

Równocześnie oczyszcza skórę i zmywa makijaż
Odżywia i koi
Pozostawia skórę przyjemnie miękką

Formuła:

Wzbogacone o składniki odżywcze i łagodzące podrażnienia
98% składników pochodzenia naturalnego.
Testowany pod kontrolą dermatologiczną i okulistyczną.
I jak wszystkie produkty Caudalie nie zawiera parabenów, fenoksyetanoli, ftalatów, olejków mineralnych ani składników
pochodzenia zwierzęcego.
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Sposób użycia:
1. Umieść na dłoni 3 dozy Łagodnego Mleczka do Demakijażu.
2. Zamknij oczy i nakładaj Mleczko na suchą skórę. Masuj całą twarz okrężnymi ruchami, nie zapominaj o szyi.
3. Zetrzyj nadmiar wacikiem. Pozostałości zmyj wacikiem nawilżonym Tonikiem Nawilżającym.

Rady Vinoterapeuty:
Zmieszaj Piankę z Mleczkiem do Demakijażu, aby uzyskać efekt „mlecznej pianki”. To lekkie połączenie jednym gestem zmywa makijaż,
oczyszcza i koi skórę, aby zapewnić jej jeszcze większy komfort.

Skład:
INGREDIENTS: AQUA/WATER/EAU, CETEARYL ISONONANOATE*, BUTYLENE GLYCOL*, GLYCERIN*, CETYL ALCOHOL*, PRUNUS
AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL*, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL*, SODIUM COCOYL GLUTAMATE*, DECYL
GLUCOSIDE*, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER EXTRACT*, MALTODEXTRIN*, CARBOMER, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE,
CAPRYLYL GLYCOL, HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN*, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, POTASSIUM
SORBATE, TREHALOSE, SODIUM HYDROXIDE, TOCOPHEROL*, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM GLUTAMATE*, PARFUM (FRAGRANCE),
SODIUM CHLORIDE, COCONUT ACID*, CENTAUREA CYANUS FLOWER EXTRACT*, AVENA SATIVA (OAT) KERNEL EXTRACT*,
PALMITOYL GRAPE SEED EXTRACT*, SODIUM BENZOATE, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL (049/022)

*Origine végétale - Plant origin

Składniki Łagodnego mleczka do demakijażu Caudalie i ich działanie:

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.
Wyciąg z bławatka charakteryzuje się wysoką zawartością flawonoidów oraz antocyjanów, które wykazują działanie
przeciwzapalne, antyseptyczne oraz przeciwbakteryjne. Ponadto nie tylko nawilża skórę, ale też działa na nią tonizująco,
odświeżająco oraz wygładzająco.
Woda winogronowa stworzona z myślą o najwrażliwszej skórze intensywnie ją nawilża i koi. Ponadto dzięki swoim właściwością
antyoksydacyjnym zwalcza wolne rodniki, które przyczyniają się do procesu starzenia się skóry, a także ma działanie
prebiotyczne, które wzmacnia mikrobiotę skórną
Polifenole stanowią wyjątkową grupę związków pochodzenia roślinnego, które można znaleźć między innymi w winogronach.
Ich zbawienne działanie na skórę objawia się przede wszystkim w zwalczaniu wolnych rodników, których nadmierna ilość
prowadzi do powstawania stanów zapalnych i przedwczesnego starzenia się skóry.
Olej migdałowy łagodzi stany zapalne, a także regeneruje i ochrania skórę. Jest on naturalnym emolientem, nawilżającym i
zmiękczającym naskórek. Z uwagi na wysoką zawartość antyoksydantów pomaga w zwalczaniu szkodliwych dla skóry wolnych
rodników.

Warto wiedzieć:
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