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CAUDALIE Vinopure Maska Oczyszczająca, 75 ml
 

Cena: 79,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać Maska

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Caudalie Vinopure Maska Oczyszczająca i w jakim celu się ją używa:

Caudalie Vinopure Maska Oczyszczająca redukuje niedoskonałości, rozszerzone pory, zaskórniki. Skóra staje się matowa i gładka.

Formuła:

Bez syntetycznych substancji zapachowych
99% składników pochodzenia naturalnego.
Produkt niekomedogenny
Produkt przebadany dermatologicznie
Wegański
Ocena w serwisie Yuka: Dobry

Zobowiązanie dla planety:
Opakowania w 100% nadające się do recyklingu, wytwarzane ze szkła i tworzyw z recyklingu, bardziej przyjazne dla środowiska*.

*Z wyłączeniem pompek i nakładek wyprodukowanych z wielu materiałów, nadających się do recyklingu tylko w butikach SPA Caudalie
dzięki partnerstwu z Terracycle.

Czy wiesz, że...?
Cynk jest znany z tego, że zwalcza nadmierną produkcję sebum, działa przeciwzapalnie i ogranicza namnażania się bakterii
Cutibacterium acnes, odpowiedzialnej za trądzik.

Składniki aktywne Maski Oczyszczającej Caudalie Vinopure:

Cynk - W 100% pochodzenia naturalnego, ogranicza wydzielanie sebum i działa przeciwzapalnie. Poprawia ogólną kondycję
skóry, wyrównując jej koloryt. Poza swoim działaniem przeciwutleniającym, czyniącym go skutecznym neutralizatorem wolnych
rodników, cynk zwalcza też stan zapalny ułatwiając gojenie się ran, a także działa przeciwbakteryjnie.
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Zielona glinka - działa na skórę oczyszczająco, ściągająco, odkażająco, ujędrniająco a także przeciwzapalnie oraz regenerująco.
Z tego względu znajduje swoje zastosowanie w pielęgnacji skóry problematycznej.
Woda winogronowa - Powstająca z wody deszczowej filtrowanej przez korzenie winorośli woda winogronowa jest naturalnie
pełna minerałów i mikroelementów. Jest otrzymywana z winogron bio. Zawiera przeciwutleniające polifenole i działające
nawilżająco polisacharydy. Nawilża, łagodzi, działa przeciwutleniająco i prebiotycznie. Wzmacnia mikrobiotę skórną, dzięki
czemu skóra jest wyraźnie zdrowsza.
 Olejek z bergamotki - Dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym olejek eteryczny z bergamotki jest naturalnym środkiem
oczyszczającym. Jest szczególnie dobry dla skóry tłustej, gdyż pomaga odblokować pory i zrównoważyć poziom sebum, aby
skóra była promienna.
Olejek z szałwii - doskonale nadaje się zarówno do skóry tłustej, jak i suchej. Wykazuje właściwości chłodzące, łagodzi stany
zapalne skóry i łagodzi trądzik. Jego właściwości powalają zrównoważyć produkcję naturalnego oleju i sebum, zapobiegając
powstawaniu trądziku.
Olejek z drzewa sandałowego - pomaga odżywiać skórę, poprawia elastyczność komórek skóry, wyrównuje koloryt skóry. Ze
względu na te właściwości może być korzystny w walce z przebarwieniami. Właściwości antyseptyczne drzewa sandałowego
ograniczają rozwój bakterii na skórze, co czyni go bardzo skutecznym w walce z trądzikiem.

Sposób użycia Maski Oczyszczającej Caudalie Vinopure:

Wskazówki dotyczące stosowania:

Nakładać cienką warstwę raz w tygodniu, najlepiej na strefę T, omijając okolice oczu. Pozostawić na 5 do 10 minut. Spłukać.

Porada Winoterapeuty:

Odczekaj 5 minut, a następnie spójrz na swoje odbicie w lustrze — w miarę, jak glinka będzie wysychać, zobaczysz pod jej warstwą
swoje pory.

Co zawiera Maska Oczyszczająca Caudalie Vinopure:

Skład:
Aqua/water/eau, illite, bentonite, glycerin, vitis vinifera (grape) fruit water, acacia senegal gum, zinc pca, xanthan gum, benzyl alcohol,
vitis vinifera (grape) juice, citrus aurantium bergamia (bergamot) fruit oil, dehydroacetic acid, lavandula angustifolia (lavender) oil,
linalool, limonene, citric acid, sodium benzoate, cupressus sempervirens oil, salvia sclarea (clary) oil, potassium sorbate, commiphora
myrrha oil, santalum album (sandalwood) oil, anthemis nobilis flower oil. (244/021)

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).
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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 Maski Oczyszczającej Caudalie Vinopure i odpowiedzi na nie:

1. Jaka jest różnica między Maską Oczyszczającą a Maseczką Detoksykującą Instant?

Maseczka Detoksykująca Instant została opracowana tak, by usuwać zanieczyszczenia i toksyny oraz zwężać pory. Maska
Oczyszczająca natomiast redukuje wszystkie rodzaje niedoskonałości związane ze skórą trądzikową.

2. Czy mogę jej używać, jeśli mam wrażliwą skórę?

Tak, gdyż zawiera kojącą organiczną Wodę winogronową i łagodzącą glicerynę. Jeśli Twoja skóra jest napięta po aplikacji, nakładaj
maseczkę tylko na strefę T lub na miejsca, w których występuje trądzik. Unikaj okolic oczu.

3. Skąd pochodzi zielona glinka?

Nasza naturalnie zabarwiona zielona glinka pochodzi z Francji. Jest w 100% pochodzenia naturalnego.

4. Czy mogę nakładać ją pędzlem?

Tak. Jej konsystencja jest dość płynna, więc można ją nałożyć na twarz pędzlem. Po użyciu dobrze wypłucz pędzel, aby uniknąć
skażenia bakteriami.

5. Czy produkt będzie bardziej skuteczny, jeśli zostawię go na dłużej niż 10 minut?

Vinopure Maska Oczyszczająca działa bardzo szybko. Wypróbuj ją, a już po 5 minutach zobaczysz, jak sebum wydostaje się z porów.
Nie pozwól, aby glinka pękała na Twojej skórze.

 

Galeria
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