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CAUDALIE PREMIER CRU RICHE Krem
przeciwzmarszczkowy o bogatej konsystencji do cery suchej,
50 ml
 

Cena: 349,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

CAUDALIE PREMIER CRU Krem o bogatej konsystencji przeciwdziałający starzeniu się skóry.

W 2009 roku, po 10 latach badań i ponad 300 testach, linia produktów do pielęgnacji Premier Cru ujrzała światło dzienne. Aby stworzyć
wyjątkowe produkty, potrzebna była wyjątkowa współpraca. Razem z doktorem Davidem Sinclairem z Harvard Medical School, Caudalie
opatentowało nową, rewolucyjną cząsteczkę przeciwdziałającą starzeniu się skóry: Vinergy. Ta innowacyjna cząsteczka umożliwia
pobudzenie energii komórek skóry, "jak gdyby znów miały 21 lat". Caudalie po raz kolejny połączyło to, co najlepsze w nauce z tym, co
najlepsze w naturze, tworząc koktajl trzech niezwykłych, opatentowanych substancji:

otrzymywanego z winorośli resweratrolu, który ujędrnia skóre
rozjaśniającej i usuwającej plamy winiferyny z soku winorośli
polifenoli z pestek winogron zapobiegających zmarszczkom.

Aby osiągnąć optymalną skuteczność dodano też w największym możliwym stężeniu cząsteczki przeciwdziałające starzeniu, spośród
najskuteczniejszych dostępnych na rynku substancji.
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Linie tę stworzono z myślą o kobietach szukających wszechstronnego rozwiązania zwalczającego wszystkie oznaki starzenia się.
Obecnie obejmuje ona 5 kultowych, znanych na całym świecie produktów:

Energetyzującego serum
Dwóch kremów: bogatego i lekkiego
Rozświetlającego kremu pod oczy
Drogocennego olejku.

Premier Cru to symbol fachowości marki Caudalie.

Premier Cru Krem o Bogatej Konsystencji zapewnia wszechstronne działanie przeciwstarzeniowe odmładzając w sposób widoczny
skórę. Intensywnie ją odżywia i pozostawia zregenerowaną i ujędrnioną. Zmarszczki są wygładzone, skóra bardziej sprężysta, a kontur
twarzy podkreślony. Cera jest rozświetlona i jej koloryt zostaje ujednolicony.
Nowa bogata konsystencja pozostawia skórę z uczuciem natychmiastowego i trwałego komfortu.
Jego niepowtarzalny zapach łączy w sobie subtelne nuty róży i dębu.

Działanie:
Krem będący doskonałym połączeniem wyrafinowania i skuteczności, działa kompleksowo we wnętrzu komórek zapobiegając efektom
starzenia: przeciwdziała powstawaniu zmarszczek, ujędrnia, przywraca blask i odżywia. W jednej chwili pokrywa skórę swoją
nadzwyczajnie bogatą konsystencją, zapewnia jej doskonały i aksamitny wygląd. Z biegiem dni skóra jest zregenerowana i odzyskuje
gęstość, zmarszczki są wypełnione, owal twarzy jest wyrzeźbiony, a cera staje się gładka. Wygładzona, bardziej sprężysta i rozświetlona
skóra jest w widoczny sposób odmłodzona. Inspirowany najlepszymi rocznikami Château Smith Haut Lafitte, krem Premier Cru stanowi
unikalne połączenie najrzadziej spotykanych, najcenniejszych i najskuteczniejszych składników oddziałujących na skórę. Po raz
pierwszy trzy opatentowane emblematyczne substancje Caudalie - Resweratrol, Viniférine z winorośli oraz Polifenole z winogron -
zostały połączone w tym unikanym preparacie gwarantującym nadzwyczajne rezultaty w zwalczaniu oznak starzenia i przedłużaniu
życia komórek.

Korzyści:

Wygładza zmarszczki
Ujędrnia skórę
Podkreśla kontur twarzy
Rozświetla i wyrównuje koloryt cery
Intensywnie odżywia skórę

Sposób użycia:

Umieść jedną lub dwie dozy Kremu na opuszkach palców.
Stosuj rano i wieczorem do twarzy i szyi po nałożeniu Serum.
W przypadku cery normalnej Krem o Bogatej Konsystencji jest szczególnie zalecany na noc.

Rady Vinoterapeuty:
Dodaj kilka kropli Drogocennego Olejku do Kremu o Bogatej Konsystencji, aby zintensyfikować jego działanie odżywcze, albo do
podkładu, który dzięki temu nada Twojej cerze piękny blask.

Formuła:
Premier Cru to ekskluzywne połączenie wszystkich składników aktywnych opatentowanych przez Caudalie:

Resveratrol 750
Veniferin 750
Polifenole z pestek winogron
Kwas hialuronowy oraz trzy woski roślinne ( jojoba, mimoza i słonecznik )

Skład:
INGREDIENTS: AQUA/WATER/EAU, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE*, BUTYLENE GLYCOL*, GLYCERYL STEARATE*, CETEARYL
ALCOHOL*, CETEARYL GLUCOSIDE*, HYDROLYZED YEAST PROTEIN, NIACINAMIDE, OCTYLDODECYL MYRISTATE*,
PENTAERYTHRITYL DISTEARATE, VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER EXTRACT*,
JOJOBA ESTERS*, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, POLYGLYCERIN-3, HYDROLYZED HYALURONIC ACID*, GLYCERIN*, PALMITOYL
GRAPEVINE SHOOT EXTRACT*, PALMITOYL GRAPE SEED EXTRACT*, SODIUM CARBOXYMETHYL BETA-GLUCAN, ACACIA
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DECURRENS FLOWER WAX*, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, TOCOPHEROL*, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER)
SEED WAX*, PALMITOYL TRIPEPTIDE-1, PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7*, PARFUM (FRAGRANCE), ETHYLHEXYLGLYCERIN, CAPRYLYL
GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, ETHYLHEXYL PALMITATE, CARBOMER, POTASSIUM SORBATE, XANTHAN GUM, TRIBEHENIN*,
SODIUM PHYTATE*, SORBITAN ISOSTEARATE*, SODIUM CITRATE, ARGININE, CITRIC ACID*, LACTIC ACID, CI 77891 (TITANIUM
DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CITRONELLOL, COUMARIN, GERANIOL, LINALOOL (186/027)
* Origine végétale - Origen vegetal - Plant origin.

Warto wiedzieć:

 

Galeria
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