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CAUDALIE Vinoperfect Glikolowa Maseczka Peelingująca, 75
ml
 

Cena: 79,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać maseczka

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Caudalie Vinoperfect Glikolowa Maseczka Peelingująca i w jakim celu się go stosuje?

Glikolowa Maseczka Peelingująca Vinoperfect od Caudalie jest przeznaczona dla wszystkich kobiet, które chcą mieć promienną cerę.
Wystarczy jeden ruch, żeby usunęła martwe komórki, poprawiła teksturę skóry i ujednoliciła koloryt cery, która w zaledwie 10 minut staje
się jaśniejsza. Nie nadaje się dla cery wrażliwej.

Korzyści:

Pomaga usunąć martwe komórki
Poprawia teksturę skóry
Ujednolica koloryt cery

Formuła:

96% składników pochodzenia naturalnego.
Produkt przebadany dermatologicznie
Wegański
Ocena w serwisie Yuka: Dobry
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Badania:

100% kobiet stwierdziło natychmiastowe, trwałe rozjaśnienie skóry*.

*Badanie kliniczne, samoocena, 19 ochotniczek, 28 dni.

Czy wiesz, że...?

Zawarte w Glikolowej Maseczce Peelingującej AHA (kwas mlekowy, winowy i cytrynowy) pochodzą z kukurydzy, trzciny
cukrowej, buraka, pszenicy i winogron.
O winiferynie - «kiedy winorośl płacze, kobiety się uśmiechają». Wszystko zaczęło się od pradawnej tradycji. Gdy do regionu
Bordeaux zawita zima krążący w winorośli sok zbiera się w dolnych partiach rośliny. Kiedy przychodzi wiosna, sok ten powoli
rusza ku górze i gromadzi się na szczytach przyciętych pędów w postaci perlistych kropelek. To, co nazywa się płaczem
winorośli zapowiada pojawienie się pąków. Niegdyś sok ten zbierały młode kobiety pracujące w winnicach. Smarowały sobie nim
twarz i ręce. Zauważyły, że kropelki soku zmniejszają plamy na skórze i rozjaśniają cerę narażoną na niedogodności związane z
pracą pod gołym niebem. W "żyłach" winorośli płynie najprawdziwszy eliksir świata. Aby poznać ten dar natury, profesor
Vercauteren zbadał cenny sok i wyizolował jego naturalny, czysty składnik, winiferynę. To naukowe odkrycie pozwoliło nam
poznać wyjątkowy wpływ tej cząsteczki na rozjaśnienie cery i plamy. Działanie to zostało potwierdzone i opatentowane.
Winiferyna jest 62 razy skuteczniejsza od witaminy C i świetnie tolerowana nawet przez bardzo wrażliwą cerę. Dzięki
prowadzonym przez Caudalie badaniom tajemnicza rozświetlająca siła soku z winorośli nie jest już legendą! Winiferyna rozjaśnia
wszystkie plamy niezależnie od tego, czy są spowodowane przez słońce, trądzik, czy hormony, a także bez względu na wieku i
pochodzenie etniczne użytkownika. W 2005 r. wprowadziłam na rynek serum Vinoperfect zawierające winiferynę w dużym
stężeniu. Produkt ten bardzo szybko stał się bestsellerem na całym świecie. Miliony kobiet przekonały się do niego dzięki jego
wyjątkowo silnemu działaniu na plamy i zdolności rozświetlania cery. Natura jest niewyczerpanym źródłem dobrze strzeżonych
sekretów urody. Jednym z nich jest winiferyna" - Mathilde Thomas

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.

Składniki aktywne Glikolowej Maseczki Peelingującej Caudalie Vinoperfect:
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Skwalan roślinny - Pozyskiwany z oliwek śródziemnomorskich. Nawilża i łagodzi suchą skórę. 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.
Kwas glikolowy - wykazuje działanie nawilżające oraz mikrozłuszczające względem skóry. Rozjaśnia przebarwienia, a ponadto
nasila procesy syntezy kolagenu oraz regeneracji naskórka pobudzając aktywność fibroblastów.
Winiferyna - Opatentowany przez Caudalie składnik pozyskiwany z soku z winorośli, zapewnia wyjątkowe działanie przeciw
przebarwieniom, 62 razy* skuteczniejsze niż witamina C. *Badanie in-vitro hamującego działania winiferyny na tyrozynazę. O
winiferynie - «kiedy winorośl płacze, kobiety się uśmiechają». Wszystko zaczęło się od pradawnej tradycji. Gdy do regionu
Bordeaux zawita zima krążący w winorośli sok zbiera się w dolnych partiach rośliny. Kiedy przychodzi wiosna, sok ten powoli
rusza ku górze i gromadzi się na szczytach przyciętych pędów w postaci perlistych kropelek. To, co nazywa się płaczem
winorośli zapowiada pojawienie się pąków. Niegdyś sok ten zbierały młode kobiety pracujące w winnicach. Smarowały sobie nim
twarz i ręce. Zauważyły, że kropelki soku zmniejszają plany na skórze i rozjaśniają cerę narażoną na niedogodności związane z
pracą pod gołym niebem. W "żyłach" winorośli płynie naprawdziwszy eliksir świata. Aby poznać ten dar natury, profesor
Vercauteren zbadał cenny sok i wyizolował jego naturalny, czysty składnik, winiferynę. To naukowe odkrycie pozwoliło nam
poznać wyjątkowy wpływ tej cząsteczki na rozjaśnienie cery i plamy. Działanie to zostało potwierdzone i opatentowane.
Winiferyna jest 62 razy skuteczniejsza od witaminy C i świetnie tolerowana nawet przez bardzo wrażliwą cerę. Dzięki
prowadzonym przez Caudalie badaniom tajemnicza rozświetlająca siła soku z winorośli nie jest już legendą! Winiferyna rozjaśnia
wszystkie plamy niezależnie od tego, czy są spowodowane przez słońce, trądzik, czy hormony, a także bez względu na wieku i
pochodzenie etniczne użytkownika. W 2005 r. wprowadziłam na rynek serum Vinoperfect zawierające winiferynę w dużym
stężeniu. Produkt ten bardzo szybko stał się bestsellerem na całym świecie. Miliony kobiet przekonały się do niego dzięki jego
wyjątkowo silnemu działaniu na plamy i zdolności rozświetlania cery. Natura jest niewyczerpanym źródłem dobrze strzeżonych
sekretów urody. Jednym z nich jest winiferyna" - Mathilde Thomas
Alfa-Bisabolol - przeciwdziała podrażnieniom, chroniąc skórę przed codziennymi uszkodzeniami. Stymuluje procesy naprawcze
skóry oraz wspomaga proces gojenia. Przywraca ustom jędrność nawilżając jej. Dodatkowo wykazuje właściwości
antyoksydacyjne, dzięki czemu uczestniczy w procesie zwalczania wolnych rodników
Gliceryna - Nawilża, chroni, zmiękcza. Gliceryna znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości nawilżających i
okluzyjnych. Zabezpiecza skórę przed utratą wody oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Papaina - przypisuje się jej łagodzenie podrażnień skóry, a jej właściwości przeciwzapalne sprawiają, że jest bardzo skutecznym
składnikiem dla skóry trądzikowej i skłonnej do wyprysków i przebarwień. Zawarty w papai enzym papaina działa złuszczająco
na skórę i usuwa martwe komórki, dzięki czemu skóra staje się jaśniejsza i bardziej elastyczna.
Kwas cytrynowy - działa poprzez złuszczanie górnej warstwy martwych komórek naskórka, aby oczyścić pory, wyrównać koloryt
skóry oraz zmiękczyć i wygładzić skórę. Wyrównuje on również pH skóry.
Olej słonecznikowy - jest bogatym źródłem witaminy E o niekwestionowanych właściwościach przeciwutleniających. Ponadto
łagodzi on stany zapalne, reguluje pracę gruczołów łojowych, nawilża, a także chroni i odżywia skórę.
Kwas mlekowy - stymuluję syntezę niezwykle istotnych dla skóry kolagenu i elastyny, poprawiając elastyczność i jędrność skóry.
Wyrównuje również koloryt skóry hamując produkcję melaniny przez melanocyty. Wykazuje też właściwości przeciwbakteryjne
(w tym odblokowujące pory skóry) oraz regulujące pH. Ponadto ma on właściwości przeciwzmarszczkowe pozwalające mu na
spłycanie powierzchownych zmarszczek. Dzięki kombinacji jego działań sprawia, że skóra jest gładka, promienna oraz może
cieszyć się wyrównanym kolorytem.
Kwas winowy - Ma właściwości przeciwutleniające i jest alfa-hydroksykwasem (AHA). Ze względu na swoje właściwości
przeciwutleniające i złuszczające pomaga w redukcji drobnych linii i zmarszczek, przebarwień, trądziku, rozszerzonych porów i
matowego/nierównego kolorytu skóry.

Sposób użycia Glikolowego Kremu na Noc na Przebarwienia Caudalie Vinoperfect:

Wskazówki dotyczące stosowania:

Maseczkę Vinoperfect nakładaj 2 razy w tygodniu na suchą skórę, omijając okolice oczu. Pozostaw na 10 minut, a następnie spłucz
czystą wodą.

Co zawiera Caudalie Vinoperfect Glikolowa Maseczka Peelingująca:

Skład:
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AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, SORBITAN STEARATE, GLYCERYL STEARATE SE, CETEARYL ALCOHOL,
TRIHEPTANOIN, SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, CETYL ALCOHOL, SILICA, SQUALANE,
VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL, PALMITOYL GRAPEVINE SHOOT EXTRACT, C15-19 ALKANE, GLYCOLIC ACID, BISABOLOL, BENZYL
ALCOHOL, SODIUM HYDROXIDE, CITRIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, LACTIC ACID, XANTHAN GUM, POLYGLYCERYL-6 LAURATE,
ARGININE, PAEONIA LACTIFLORA ROOT EXTRACT, TARTARIC ACID, POLYGLYCERIN-6, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED
OIL, TOCOPHEROL, SORBITAN OLEATE, GLUCOSE, DEHYDROACETIC ACID, SORBITAN ISOSTEARATE, ACER SACCHARUM (SUGAR
MAPLE) EXTRACT, CARBOMER, SODIUM PHYTATE, PAPAIN, 1,2-HEXANEDIOL, ALGIN, CITRUS LIMON (LEMON) PEEL OIL, PARFUM
(FRAGRANCE).(290/022)

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 Glikolowego Kremu na Noc na Przebarwienia Caudalie Vinoperfect i odpowiedzi na nie:

1. Dlaczego do maseczki z kwasem glikolowym zostały dodane AHA?

Do maseczki dodaliśmy trzy AHA naturalnego pochodzenia (kwas mlekowy, winowy i cytrynowy), aby zwiększyć jej skuteczność. Jaki
jest efekt? Wspaniały blask cery już po 10 minutach!

2. Czy Glikolowa Maseczka Peelingująca Vinoperfect jest odpowiednia dla skóry wrażliwej?

Nie, ponieważ zawiera teraz AHA, które nie są odpowiednie dla cery wrażliwej.

3. Czy przed nałożeniem Maseczki Vinoperfect można wykonać peeling?

Nie, ponieważ Maseczka Vinoperfect sama działa złuszczająco dzięki zawartemu w niej kwasowi glikolowemu i AHA. Zbyt silne
złuszczanie może uwrażliwić skórę i naruszyć jej barierę lipidową.

4. Czy mogę ją nakładać pędzelkiem?
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Tak, jej kremowa konsystencja doskonale nadaje się do rozprowadzania pędzelkiem. Należy pamiętać o starannym umyciu pędzelka po
użyciu, aby nie dopuścić do zakażenia bakteryjnego.

5. Czy produkt będzie skuteczniejszy, jeżeli zostawię go na dłużej niż 10 minut?

Maseczki Vinoperfect nie trzeba zostawiać na skórze dłużej, żeby była skuteczna – rozjaśnia cerę już po 10 minutach!

 

Galeria
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