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CAUDALIE Resveratrol-Lift Krem na Noc Tisane de Nuit, 50
ml
 

Cena: 129,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Caudalie Resveratrol-Lift Krem na Noc Tisane de Nuit i w jakim celu się go stosuje:

Caudalie Resveratrol-Lift Krem na noc Tisane de Nuit to nowy produkt ze zgłoszonym patentem z Wegańskim Stymulatorem Kolagenu
dla jeszcze większej efektywności.

Dzięki opatentowanemu połączeniu resweratrolu, kwasu hialuronowego i Wegańskiego Stymulatora Kolagenu przeciwzmarszczkowy
Krem na noc Tisane de Nuit regeneruje skórę, zapewniając jej piękny wygląd o poranku: rysy twarzy są rozluźnione i wygładzone, skóra
jest jędrna, a cera promienieje.

Zawiera w ponad 98% składniki pochodzenia naturalnego i jest wzbogacony skwalanem z oliwek, a jego miękka i kremowa konsystencja
odżywia skórę, zapewniając jednocześnie uczucie ukojenia.

Jego fito-aromatyczny kompleks pozostawia skórę delikatnie pachnącą nutami kwiatów rumianku, wody lawendowej, liści pomarańczy,
czerwonego tymianku, szałwii i świeżej mięty.

Formuła:
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Nowa formuła w trakcie w trakcie procedury patentowej Caudalie x Harvard : resweratrol z winogron + kwas hialuronowy +
Wegański Stymulator Kolagenu. Zwiększa naturalną produkcję kwasu hialuronowego o 2 razy oraz produkcję kolagenu o 5 razy.
98% składników pochodzenia naturalnego.
Nie powoduje zaskórników, testowany pod kontrolą dermatologiczną.
Podobnie jak wszystkie produkty Caudalie nie zawiera parabenów, fenoksyetanolu, ftalanów, olejów mineralnych, PEG, silikonów
i składników pochodzenia zwierzęcego.

Korzyści:

Koryguje zmarszczki
Podnosi owal twarzy
Ujędrnia i wypełnia skórę

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.

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:

- 90% wygładzona skóra1

Zwiększa ilość wytwarzanego naturalnie kolagenu x53

Zwiększa ilość wytwarzanego naturalnie kwasu hialuronowego x22

1 Badanie kliniczne. % satysfakcji, 40 kobiet, 56 dni.
2Test genetyczny in vitro.

Składniki aktywne Kremu na Noc Tisane de Nuit 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
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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.
Peptydy - wykazują działanie liftingujące
Wyciąg z korzenia Piwonii chińskiej - Zapewnia doskonałe właściwości nawilżające, kojące i przeciwutleniające. Ekstrakt z
piwonii ceniony jest za Paeoniflorin, która ma działanie antyoksydacyjne podobne do witaminy E, pomagając neutralizować
wolne rodniki, wspomagać barierę skórną i odżywiać skórę. Ekstrakt piwonii dodatkowo rozjaśnia cerę zapewniając jej bardziej
promienny wygląd. Ponadto sugeruje się, że Paeonol budząc mechanizmy obronne skóry wspomaga jej regenerację, co
przyczynia się do stonizowania i ujędrnienia naskórka.
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Sposób użycia Kremu na Noc Tisane de Nuit Caudalie Resveratrol-Lift:

Wskazówki dotyczące stosowania:

Resveratrol-Lift Ujędrniający krem na noc nakładaj wieczorem na twarz i szyję, samodzielnie lub po nałożeniu serum.

Co zawiera Krem na Noc Tisane de Nuit Caudalie Resveratrol-Lift:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, BUTYLENE GLYCOL, GLYCERIN, HEXYLDECANOL, HEXYLDECYL LAURATE, SQUALANE, TOCOPHERYL ACETATE,
PALMITOYL GRAPEVINE SHOOT EXTRACT, C20-22 ALKYL PHOSPHATE, C20-22 ALCOHOLS, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE,
POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6, CAPRYLYL GLYCOL, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE
COPOLYMER, HYDROLYZED HYALURONIC ACID, SODIUM DEHYDROACETATE, HYALURONIC ACID, ADENOSINE, SODIUM HYDROXIDE,
ACETYL DIPEPTIDE-1 CETYL ESTER, SODIUM PHYTATE, KHAYA SENEGALENSIS BARK EXTRACT, MALTODEXTRIN, PAEONIA
LACTIFLORA ROOT EXTRACT, PARFUM (FRAGRANCE), LINALOOL, LIMONENE, COUMARIN*.(251/031)

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,
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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 na Noc Tisane de Nuit i odpowiedzi na nie:

1. Dlaczego warto stosować krem na noc?

Ponieważ Twoja skóra ma inne potrzeby w ciągu dnia i w nocy. Krem na dzień chroni skórę przed stresorami środowiskowymi, a krem
na noc regeneruje skórę podczas snu.

2. Czy ujędrniający krem na noc jest odpowiedni dla skóry suchej?

Tak, ponieważ Ujędrniający Krem na Noc – podobnie jak Ujędrniający Krem Kaszmirowy – zawiera olej z pestek winogron bogaty w
kwasy omega 3 i 6 o właściwościach odżywczych.

3. Czy ujędrniający krem na noc ma charakterystyczny zapach?

Tak, charakterystyczny zapach Firming Night Cream zawiera nuty bazylii, trawy cytrynowej, rumianku, tymianku i kwiatu pomarańczy.

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
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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.

8. Jak działa serum?

Nałożenie serum przed kremem na dzień lub kremem na noc pozwala zwiększyć ich skuteczność. Serum Caudalie zawiera wysoko
skoncentrowane składniki aktywne i można stosować je codziennie, rano i wieczorem. Konsystencja serum jest o wiele lżejsza, dzięki
czemu skóra szybko je wchłania. Uzupełnienie pielęgnacji o serum zapewnia optymalną skuteczność i pozwala szybciej dostrzec efekty.

9. Czy mogę używać na noc kremu na dzień?

Skóra ma inne potrzeby w ciągu dnia i inne w ciągu nocy. W dzień skóra musi bronić się przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. W
nocy natomiast regeneruje się i najlepiej wchłania składniki aktywne. Dlatego właśnie najlepiej stosować różne produkty, na dzień i na
noc.

 

Galeria
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