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CAUDALIE Resveratrol-Lift Krem Liftingujący Okolice Oczu,
15 ml
 

Cena: 129,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać krem pod oczy

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Caudalie Resveratrol-Lift Krem Liftingujący Okolice Oczu i w jakim celu się go stosuje:

Caudalie Resveratrol-Lift to nowy produkt ze zgłoszonym patentem z Wegańskim Stymulatorem Kolagenu dla jeszcze większej
efektywności.

"Resveratrol-Lift to linia wyjątkowych produktów do pielęgnacji, które naturalnie liftingują i ujędrniają skórę dzięki nowemu patentowi
zapobiegającemu starzeniu, stworzonemu we współpracy z doktorem Davidem Sinclairem z Harvard Medical School." - Mathilde
Thomas

Dzięki opatentowanemu połączeniu resweratrolu, kwasu hialuronowego i Wegańskiego Stymulatora Kolagenu przeciwzmarszczkowy
Krem Liftingujący Okolice Oczu redukuje cienie i opuchliznę po oczami oraz wygładza okolice oczu. Jego formuła wzbogacona o wyciąg
z komosy ryżowej pomaga zwalczać oznaki zmęczenia: oczy wyglądają młodziej i odzyskują świeżość.

W ponad 97% skomponowana ze składników pochodzenia naturalnego, delikatna, żelowo-śmietankowa, bezzapachowa konsystencja
kremu wtapia się w skórę, nie pozostawiając tłustego filmu.

Korzyści:

Wygładza zmarszczki
Ujędrnia skórę powiek
Zapobiega obrzękom i cieniom pod oczami

Formuła:

97% składników pochodzenia naturalnego.
Bez substancji zapachowych
Ocena w serwisie Yuka: Doskonały
Produkt niekomedogenny
Testowana pod kontrolą dermatologiczną i okulistyczną.

Zobowiązanie dla planety:
Opakowania w 100% nadające się do recyklingu, wytwarzane ze szkła i tworzyw z recyklingu, bardziej przyjazne dla środowiska*.
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*Oprócz pompek i zakrętek z różnych surowców możliwych do recyklingu tylko w Butikach SPA Caudalie dzięki współpracy z Terracycle.

Czy wiesz, że...?
Nasz wegański stymulator kolagenu jest pochodzenia roślinnego, a nie zwierzęcego. Stosowany przez nas kwas hialuronowy jest w
100% naturalnego pochodzenia. Jest wytwarzany metodami biotechnologicznymi.

Badania:

84% Obrzęki pod oczami zmniejszone1

Zwiększa ilość wytwarzanego naturalnie kolagenu x52

Zwiększa ilość wytwarzanego naturalnie kwasu hialuronowego x22

1Badanie kliniczne, % satysfakcji, 50 kobiet, 28 dni.
2Test genetyczny in vitro.

Składniki aktywne Kremu Liftingującego Okolice Oczu Caudalie Resveratrol-Lift:

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.
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.
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
Wegański Stymulator Kolagenu - Opracowany we współpracy Caudalie i Harvard Medical School. Testy genetyczne in vitro
wykazały, że we współpracy z Resveratrolem i kwasem hialuronowym dwukrotnie zwiększa wytwarzanie naturalnego kwasu
hialuronowego i aż pięciokrotnie zwiększa ilość wytwarzanego naturalnie kolagenu.
Polifenole - Są otrzymywane z pestek francuskich winogron. Działają przeciwutleniająco i blokują 100% wolnych rodników.
Octan tokoferolu - to witamina E w formie estrowej, która warunkuje mniejsze tłuszczenie się. Jest bardzo skutecznym
przeciwutleniaczem, który zwalczając wolne rodniki hamuje procesy starzenia się wywołane np. promieniowaniem UV. Ponadto
zapobiega utlenianiu się cennych składników tłuszczowych zawartych w kosmetykach.
Ekstrakt z nasion komosy ryżowej - Stymulując syntezę kolagenu, głównego składnika skóry właściwej pomaga zachować
integralność strukturalną skóry, która z wiekiem ma tendencję do wiotczenia. Dlatego składnik ten pomaga poprawić wygląd i
nadać bardziej młodzieńczy wygląd okolicom oczu. Ekstrakt jest bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które
przywracają skórze funkcję barierową pomagającą utrzymać nawilżenie i miękkość skóry. Ekstrakt ten zawiera również
witaminę C i E, silne przeciwutleniacze, które pomagają chronić skórę przed wolnymi rodnikami spowodowanymi takimi
czynnikami jak promieniowanie UV i zanieczyszczenia. Ekstrakt z nasion komosy ryżowej jest dobrym źródłem niezbędnych
aminokwasów, takich jak lizyna i metionina. Zarówno lizyna, jak i metionina odgrywają rolę w syntezie kolagenu.
Adenozyna - to nukleozyd, strukturalna podjednostka kwasów nukleinowych. Składa się z cząsteczki cukru rybozy i cząsteczki
adeniny, która jest jednym z czterech nukleotydów, które są budulcami DNA. Adenozyna zmniejsza widoczność zmarszczek,
energetyzując powierzchnię skóry. Sugeruje się, że pielęgnacja skóry zawierająca adenozynę pomaga doprowadzić do znacznej
poprawy gładkości skóry, zmniejszenia wyglądu kurzych łapek i zmniejszenia głębokości zmarszczek brwiowych.
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.
Biała Piwonia - Ten kwiat zapewnia doskonałe właściwości nawilżające, kojące i przeciwutleniające. Ekstrakt z piwonii ceniony
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jest za Paeoniflorin, która ma działanie antyoksydacyjne podobne do witaminy E, pomagając neutralizować wolne rodniki,
wspomagać barierę skórną i odżywiać skórę.
Ekstrakt z algi czerwonej Kappaphycus alvarezii - Jest bogaty z karageny, które tworzą na powierzchni skóry warstwę okluzyjną
hamującą transepidermalną utratę wody. Dzięki czemu pomaga wygładzić drobne linie i zmarszczki. Ponadto jest bogatym
źródłem antyoksydantów i chroni skórę przed stresem oksydacyjnym.
Ekstrakt Khaya senegalensis bark extract - Sugeruje się, że ekstrakt z kory mahoniu afrykańskiego stymuluje syntezę kolagenu
XVIII na styku skóry z naskórkiem oraz w błonie podstawnej komórek tłuszczowych, które zapewniają strukturę i integralność
skóry. Oznacza to, że działa zarówno na powierzchni skóry, jak i w jej głębszych warstwach.

Sposób użycia Kremu Liftingującego Okolice Oczu Caudalie Resveratrol-Lift:

Wskazówki dotyczące stosowania:

Używać rano i wieczorem, pod oczy i wokół ust.

Co zawiera Caudalie Resveratrol-Lift Krem Liftingujący Okolice Oczu:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, BUTYLENE GLYCOL, GLYCERIN, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, ISOAMYL LAURATE, PALMITOYL GRAPEVINE
SHOOT EXTRACT, POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM POLYACRYLATE, STEARYL HEPTANOATE,
SCLEROTIUM GUM, XANTHAN GUM, CHENOPODIUM QUINOA SEED EXTRACT, STEARYL CAPRYLATE, TOCOPHEROL, HELIANTHUS
ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, BENZYL ALCOHOL, HYDROLYZED HYALURONIC ACID, CAESALPINIA SPINOSA FRUIT EXTRACT,
ADENOSINE, ACETYL DIPEPTIDE-1 CETYL ESTER, SODIUM BENZOATE, KAPPAPHYCUS ALVAREZII EXTRACT, SODIUM PHYTATE,
HYALURONIC ACID, KHAYA SENEGALENSIS BARK EXTRACT, MALTODEXTRIN, PAEONIA LACTIFLORA ROOT EXTRACT.*(259/009)

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 Kremu Liftingującego Okolice Oczu Caudalie Resveratrol-Lift i odpowiedzi na nie:

1. Czy kremy na okolice oczu naprawdę są potrzebne?

Pierwsze oznaki starzenia często widać wokół oczu, gdzie skora jest najcieńsza. Krem Liftingujący Okolice Oczu Resveratrol-Lift
zmniejsza cienie i wygładza skórę wokół oczu.
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2. Czy Krem Liftingujący Okolice Oczu zawiera substancje zapachowe?

Nie. Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów Caudalie na okolice oczu Krem Liftingujący Okolice Oczu nie zawiera substancji
zapachowych. Jest zatem doskonale tolerowany przez wrażliwe oczy.

3. Jak Krem Liftingujący Okolice Oczu działa na worki pod oczami i zmarszczki?

Dzięki zestawowi trzech peptydów pobudzających odnowę komórek Krem Liftingujący Okolice Oczu wyraźnie zmniejsza worki oraz
zmarszczki otaczające oczy i usta.

4. Czy linia Resveratrol-Lift nadaje się do cery suchej?

Tak. Linia Resveratrol-Lift nadaje się do cery normalnej i suchej. Wegański kolagen pomaga zrekompensować utratę naturalnego
kolagenu i kwasu hialuronowego zawartych w skórze. Skóra staje się jędrniejsza, a twarz odzyskuje właściwe kontury. Kremy Kaszmir i
Tisane de nuit zawierają też odżywczy, bogaty w kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6 olej winogronowy. Należy pamiętać, że sam
krem odżywczy nie wystarczy, aby zaradzić suchości cery. Skóra sucha potrzebuje normalizacji i przywrócenia równowagi poprzez
stosowanie Mleczka do Demakijażu lub Olejku do Demakijażu wieczorem oraz Kremowej Maseczki Nawilżającej i Delikatnego Kremu
Peelingującego raz w tygodniu.

5. Czy produkty anti-age są odpowiednie dla skóry wrażliwej?

Bardzo ważne jest stosowanie produktów odpowiednich do potrzeb skóry wrażliwej. Wszystkie nasze produkty zostały przebadane
dermatologicznie przez niezależne laboratoria. Jednak jeśli Twoja skóra jest bardzo wrażliwa, radzimy zasięgnąć porady dermatologa
przed użycieciem danego produktu.

6.Czym się różni Fluid Liftingujący od Kremu Kaszmir?

Ujędrniający Krem Kaszmir z masłem shea oraz olejem z pestek winogron ujędrnia i wygładza cerę normalną i suchą. Ujędrniający Fluid
Kaszmir ma lżejszą konsystencję i nie zawiera tłuszczów, dzięki czemu dobrze odżywia skórę w lecie, a także nadaje się do cery
normalnej i mieszanej potrzebującej ujędrnienia. Fluid ten zawiera dwa razy więcej rozświetlającej masy perłowej niż Krem Kaszmir,
dzięki czemu natychmiast poprawia wygląd cery.

7. Czym różnią się od siebie linie Premier Cru i Resveratrol-Lift?

Linia Resveratrol-Lift ujędrnia i przywraca owal twarzy. Linia Premier Cru działa na wszystkie oznaki starzenia się – zmarszczki, utratę
jędrności i przebarwienia.
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