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CAUDALIE Nourishing Body Lotion, Nawilżający Odżywczy
Balsam do Ciała, 200 ml
 

Cena: 59,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać balsam

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Caudalie Nourishing Body Lotion, Nawilżający Odżywczy Balsam do Ciała i w jakim celu się go używa?

Odżywczy Balsam do Ciała od Caudalie został wzbogacony w nawilżający kwas hialuronowy, organiczne masło Shea i
antyoksydacyjnymi polifenolami pochodzącymi z pestek winogron, które pozostawiają skórę miękką, elastyczną i promienną przez cały
dzień.

Jego świeża i nietłusta konsystencja szybko się wchłania po wmasowaniu w skórę, a jego lekki zapach z nutą zapachową kwiatu
pomarańczy pozostawia bardzo delikatny, zmysłowy i przyjemny zapach na skórze.

Formuła:

98% składników pochodzenia naturalnego.
Testowany dermatologicznie.
I jak w przypadku wszystkich produktów Caudalie, nie zawiera parabenów, fenoksyetanolu, ftalanów, olejów mineralnych, ani
składników pochodzenia zwierzęcego.

Badania:
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Korzyści:

Błyskawicznie nawilża
Łagodzi suchą skórę
Pozostawia skórę miękką i promienną
Delikatnie i przyjemnie pachnący

Zobowiązanie dla planety:
Butelka została wytworzona z tworzywa sztucznego na bazie roślin.

Składniki aktywne Nawilżającego Balsamu do Ciała od Caudalie:

Kwas hialuronowy - o niskiej masie cząsteczkowej zapewnia natychmiastowy efekt nawilżenia. Kwas hialuronowy zastosowany
ze względu na swoje niezwykłe właściwości nawilżające, potrafi zatrzymywać wodę w skórze. Jest on składnikiem
występującym naturalnie w naszym ciele, w tym między innymi jako składnik mazi stawowej, czy też skóry (w skórze kumulują
się jego największe ilości). Wraz z wiekiem naturalna produkcja kwasu hialuronowego w skórze znacząco zmniejsza się, co
niestety skutkuje utratą przez skórę jej jędrności i zdolności do zatrzymywania wody, czego następstwem jest jej suchość oraz
zmarszczki.
Masło Shea Bio - Odżywa, regeneruje i odbudowuje skórę suchą. 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.
Polifenole - Są otrzymywane z pestek francuskich winogron. Działają przeciwutleniająco i blokują 100% wolnych rodników.
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.
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

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 

Sposób użycia Odżywczego Balsamu do Ciała Caudalie:

Rano i wieczorem wmasować balsam w ciało do wchłonięcia.
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Co zawiera Caudalie Nourishing Body Lotion, Nawilżający odżywczy balsam do ciała?

Skład:
AQUA/WATER/EAU, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, GLYCERIN, VITIS VINIFERA (GRAPE) FRUIT WATER, BUTYROSPERMUM PARKII
(SHEA) BUTTER EXTRACT, VITIS VINIFERA (GRAPE) JUICE, PALMITOYL GRAPE SEED EXTRACT, SODIUM HYALURONATE,
CANDELILLA/JOJOBA/RICE BRAN POLYGLYCERYL-3 ESTERS, GLYCERYL STEARATE, SACCHARIDE ISOMERATE, CETEARYL
ALCOHOL, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, PARFUM (FRAGRANCE), ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER,
CAPRYLYL GLYCOL, XANTHAN GUM, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, SODIUM PHYTATE, CITRIC ACID,
SODIUM HYDROXIDE, SODIUM BENZOATE, SODIUM CITRATE, CITRAL, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL(227/069)
 

Galeria
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