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CAUDALIE Premier Cru Krem Pod Oczy (Nowa Formuła), 15
ml
 

Cena: 189,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać krem pod oczy

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Krem do Pod Oczy Caudalie Premier Cru i w jakim celu się go używa?

Wzmocniony technologią TET8™ Krem pod Oczy Premier Cru rozświetla spojrzenie i bezkompromisowo koryguje 8 oznak starzenia się:
kurze łapki, worki, zmarszczki na ustach, drobne zmarszczki, cienie, brak odżywienia, nawilżenia i blasku. Masująca końcówka usuwa
obrzęki, wygładza i zmniejsza worki, dzięki czemu oczy stają się wyraźnie młodsze.

Formuła:

97% składników pochodzenia naturalnego.
Bez substancji zapachowych
Wegański

Badania:
Kurze łapki mniejsze o 25,6%*

*Ocena kliniczna, 29 ochotniczek, 56 dni.

Czy wiesz, że...?

Krem pod Oczy również błyskawicznie poprawia wygląd dzięki zawartości mas perłowych (w 100% naturalnego pochodzenia),
które natychmiast rozświetlają okolice oczu.

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
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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:

Tubka ze zdejmowaną metalową końcówką.
Składniki aktywne Kremu Pod Oczy Caudalie Premier Cru:

Mieszanka mas perłowych - W 100% naturalnego pochodzenia masy perłowe błyskawicznie rozświetlają okolice oczu i nadają
im piękny wygląd. Poza silnym działaniem przeciwzmarszczkowym, regeneracyjnym, antyseptycznym oraz łagodzącym
podrażnienia masa perłowa wyrównuje również koloryt skóry i zapobiega degradacji kwasu hialuronowego, który odpowiada za
elastyczność i jędrność skóry.
Viniferin - 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.
Opatentowana technologia TET8™ (Caudalie i Harvard Medical School) - Trzeba było 10 lat badań prowadzonych wspólnie z
Uniwersytetem Harvarda, aby opatentować tę rewolucyjną technologię stanowiącą połączenie resweratrolu z winorośli z
honokiolem (zielonym wyciągiem z magnolii). Pobudza ona aktywność enzymu TET i działa na proteiny młodości, korygując w
ten sposób 8 oznak starzenia się.

Magnolia zawiera dwie substancje przeciwzapalne, magnolol i honokiol, które hamują kluczowe mediatory zarówno w procesach
zapalnych, jak i starzenia. Wraz z wiekiem układ odpornościowy staje się mniej skuteczny, a aktywność zapalna wzrasta. Może to
prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego charakteryzującego się powolną, ale ciągłą produkcją, szkodliwych dla skóry wolnych
rodników, które z kolei powodują zmarszczki i utratę elastyczności skóry.

Resweratrol to naturalnie występujący przeciwutleniacz, który można znaleźć między innymi w skórce winogron. Resweratrol należy do
grupy związków zwanych polifenolami, które wykazują silne działanie przeciwutleniające, dzięki czemu chronią skórę przed wolnymi
rodnikami które prowadzą do jej starzenia się. Resweratrol pomaga chronić skórę przed negatywnym wpływem czynników
zewnętrznych, w tym przed promieniowaniem UV. Ponadto Resweratrol znacząco nawilża skórę oraz odbudowuje ją na poziomie
komórkowym nasilając procesy proliferacyjne komórek. Pomaga również wyrównywać koloryt skóry.
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Sposób użycia Kremu Pod Oczy Caudalie Premier Cru:

Krem pod Oczy Premier Cru nakładać rano i wieczorem masującą końcówką na okolice oczu i usta. Rano, w celu błyskawicznego
usunięcia obrzęków i upiększenia okolic oczu, użyj końcówki jak pędzelka: nałóż krem na okolice oczu, wygładź w kierunku zewnętrznym
i zakończ, lekko wklepując. Wieczorem, aby osiągnąć efekt liftingu, nałóż krem dookoła oczu i wykonaj metalową końcówką masaż w
kierunku od zewnątrz do wewnątrz.

Porada Winoterapeuty:

Metalowa końcówka błyskawicznie likwiduje obrzęki. Aby krem działał jeszcze skuteczniej, przechowuj go w lodówce. Zalecamy
regularne czyszczenie tubki, które ułatwia łatwa do zdjęcia metalowa końcówka.

Co zawiera Krem Pod Oczy Caudalie Premier Cru:

Skład:
Aqua/water/eau, mica, coco-caprylate/ caprate, ethylhexyl stearate, glycerin, butylene glycol, bis-behenyl/isostearyl/phytosteryl dimer
dilinoleyl dimer dilinoleate, silica, pentylene glycol, propanediol, cetearyl alcohol, cetearyl glucoside, persea gratissima (avocado) oil,
hydrogenated olive oil stearyl esters, palmitoyl grapevine shoot extract, palmitoyl grape seed extract, oleic acid, hydrogenated avocado
oil, potassium cetyl phosphate, tocopheryl acetate, carbomer, ci 77891 (titanium dioxide), terminalia arjuna extract, helianthus annuus
(sunflower) seed oil, sodium dehydroacetate, ci 77491 (iron oxides), hydrolyzed hyaluronic acid, magnolia grandiflora bark extract,
xanthan gum, tocopherol, adenosine, lecithin, sodium phytate, gleditsia triacanthos seed extract, caprylyl glycol, paeonia lactiflora root
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extract. (317/005)

Brak listy w Caudalie:

bez związków endokrynnie czynnych: parabenów, fenoksyetanolu, ftalanów, triklosanu, triklokarbanu, BHA, smoły, barwników
syntetycznych, 1,4-Dioksanu, formaldehydu, paraformaldehydu, izopropyloaminy, trietanolaminy, bisfenolu A (BPS)
w poszanowaniu środowiska: bez nylonu, EDTA, kwasu nitrylotrioctowy NTA, cyklotetrasiloksanu, silikonów*, behentrimonium
chloride, mikrodrobin plastiku*, octinoxate*, oktokrylenu benzofenonego (w tym oksybenzonu)
bez pochodnych petrochemicznych: olejów mineralnych (petrolatum, wazeliny, parafiny, isoparaffine C10-11, isododecane,
isohexadecane, uwodornionego poliizobutenu, wosków syntetycznych, cerezyny, ozokerytu)
bez składników pochodzenia zwierzącego: kwasu hialuronowego kurzęcego/bydlęcego, kolagenu wieprzowego, skwalenu z
rekina, elastyny wołowej, lanoliny owczej, karminy, keratyny, za wyjątkiem miodu i wosku pszczelego
Wysoka tolerancja: siarczany (etoksylowany laurylosiarczan sodu, laurylosiarczan amonu), chlorofenzyna, rezorcyna,
palmitynian retinylu, hydrochinon, etery glikolu (w tym butoksyetanol, 2-methoksyetanol, glikol propylenowy), chlorki
benzalkoniowe, MIT (metyloizotiazolinon), MCIT (metyloizotiazolinon), Cocamide MEA (kokoamid monoetanoloaminowy), O-
Phenylphenol i sole, Diazolidinyl Urea (diazolidynylomocznik), Imidazolidinyl Urea (imidazolidynomocznik), hydantoina DMDM,
bronidox, bronopol, poloxamer*, politlenek etylenu (PEG)*, nanocząsteczki

* Usunięte ze wszystkich formuł do roku 2022. Nieujawnione syntetyczne substancje zapachowe (W składach produktów mogą
znajdować się ujawnione syntetyczne substancje zapachowe, które spełniają poniższe kryteria: (1) syntetyczne substancje zapachowe
nie zawierają żadnego ze składników z tej listy oraz (2) syntetyczne substancje zapachowe mają stężenie niższe niż 1%, z wyjątkiem
wód orzeźwiających i ich pochodnych (żelu pod prysznic, balsamu do ciała i kremu do rąk Thé, Wyjątkowego Olejku) oraz krem
przeciwsłoneczny.

Często zadawane pytania odnośnie Kremu Pod Oczy Caudalie Premier Cru i odpowiedzi na nie:

1. Czy kremy na okolice oczu naprawdę są potrzebne?
Pierwsze oznaki starzenia często widać wokół oczu, gdzie skóra jest najcieńsza. Kremem pod Oczy Premier Cru rozświetlisz spojrzenie i
bezkompromisowo zredukujesz 8 oznak starzenia się.

2. Czy Krem pod Oczy Premier Cru zawiera substancje zapachowe?
Nie, tak jak w przypadku wszystkich produktów Caudalie, Krem pod Oczy Premier Cru nie zawiera substancji zapachowych. Jest zatem
doskonale tolerowany przez oczy wrażliwe.

3. Co to jest technologia TET8™?
TET8™ to nasz nowy patent opracowany wspólnie z wydziałem medycyny Uniwersytetu Harvarda, w wyniku zaawansowanych badań
trwających ponad 10 lat. Składa się on z bogatego w honokiol ekowyciągu z magnolii połączonego z naszymi najlepszymi składnikami
otrzymanymi z winorośli. Wzmacniają one działanie enzymów TET, pobudzają białka młodości i korygują 8 oznak starzenia się:
utrwalone zmarszczki, drobne zmarszczki, przebarwienia, brak jędrności, gęstości skóry, elastyczności, nawilżenia i blasku.

4. Dlaczego Krem pod Oczy Premier Cru tak bardzo się różni od innych kremów pod oczy?
Zawarta w Kremie pod Oczy Premier Cru masa perłowa jest w 100% naturalnego pochodzenia, co wyróżnia go na tle innych kremów.
Błyskawicznie rozświetla okolice oczu i wyraźnie redukuje 8 oznak starzenia się. Ma też 3 inne właściwości: natychmiast po użyciu
zmniejsza widoczność zmarszczek wokół oczu i ust, otwiera spojrzenie i nadaje skórze zdrowy wygląd. Przygotuj się na to, że Twoje
oczy w jednej chwili zaczną młodziej wyglądać!

5. Jaki rodzaj kwasu hialuronowego został zastosowany w Kremie pod Oczy?
Stosowany przez nas kwas hialuronowy jest w 100% naturalnego pochodzenia, mający niską masę cząsteczkową i wytwarzany przy
użyciu procesów biotechnologicznych (fermentacja bakteryjna glukozy kukurydzianej). Zapewnia dogłębne nawilżenie.
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