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CAUDALIE Rose de Vigne Woda Orzeźwiająca, 50 ml
 

Cena: 94,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać spray

Producent CAUDALIE POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Caudalie Rose de Vigne Woda Orzeźwiająca i w jakim celu się ją stosuje:

Woda Orzeźwiająca Rose de Vigne od Caudalie to wyjątkowo słodka, romantyczna woda perfumowana. Jej zapach przywodzi na myśl
kwiatowe nuty i poranną, roślinną świeżość kwitnącej w winnicy róży, której woń miesza się z kwaskowatymi nutami rabarbaru.

Rabarbar : Rześka nuta owocowa.
Róża : Nuta bukietu wiosennych kwiatów.
Białe piżmo : Nuta słodka, otulająca.

Formuła:

91% składników pochodzenia naturalnego.
Nie zawiera sztucznych barwników

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...?
Każda Woda Orzeźwiająca Caudalie, powstała z inspiracji Mathilde Thomas, przywodzi na myśl piękno i emocje towarzyszące pełnemu
zmysłowych wrażeń spacerowi po winnicy. Nuty zawarte w wodzie Rose de Vigne zostały stworzone specjalnie dla Caudalie przez
mistrza perfumiarskiego Ralfa Schwiegera, który inspirował się poranną, roślinną świeżością pokrytej rosą, rześkiej, świeżej białej róży.

Sposób użycia Wody Orzeźwiającej Caudalie Rose de Vigne:
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Wskazówki dotyczące stosowania:

Spryskuj skórę lub odzież Wodą Orzeźwiającą Rose de Vigne o każdej porze dnia.

Porada Winoterapeuty:

Aby zapach Rose de Vigne był trwalszy, po umyciu się nałóż Nawilżający Balsam do Ciała z Kwasem Hialuronowym, a następnie
spryskaj Wodą Orzeźwiającą ciepłe miejsca na ciele: nadgarstki, łokcie i szyję. Aby zapach był jeszcze intensywniejszy, przed wyjściem z
domu spryskaj ubranie Wodą Orzeźwiającą Rose de Vigne.

Co zawiera Caudalie Rose de Vigne Woda Orzeźwiająca:

Skład:
ALCOHOL DENAT., AQUA/WATER/EAU, LIMONENE, LINALOOL, HYDROXYCITRONELLAL, CITRONELLOL, GERANIOL, CITRAL, PARFUM
(FRAGRANCE).(170/003)

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 Wody Orzeźwiającej Caudalie Rose de Vigne i odpowiedzi na nie:

1. Czym Woda Orzeźwiająca różni się od Wody Perfumowanej?

Jest kilka rodzajów perfum, których intensywność zależy od stężenia: wyciąg perfumowany, woda perfumowana, woda toaletowa, woda
kolońska i woda orzeźwiająca. Woda orzeźwiająca jest mniej stężona niż woda toaletowa. Wyróżnia się świeżością i lekkością, dzięki
którym można ją stosować przez cały dzień i cały rok, nawet w lecie.

2. Czy Wody Orzeźwiające Caudalie plamią ubranie?

Nie. Do naszych Wód Orzeźwiających nie dodajemy barwników. Można więc spryskiwać nimi ubrania bez obawy przed poplamieniem
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ich.

3. Czy Caudalie ma inne Wody Orzeźwiające?

Tak, mamy dużą kolekcję Wód Orzeźwiających, w której każdy znajdzie odpowiedni dla siebie zapach: Thé des Vignes, Fleur de Vigne,
Eau des Vignes, Rose de Vigne i Soleil des Vignes. Zapraszamy do wybranych punktów sprzedaży, gdzie można je wypróbować.

4. Czy Woda Orzeźwiająca Rose de Vigne nadaje się dla mężczyzn?

Tak, nasze Wody Orzeźwiające są odpowiednie dla kobiet i dla mężczyzn.

5. Czy po spryskaniu skóry Wodą Orzeźwiającą Rose de Vigne moge wyjść na słońce?

Nie, nie zaleca się wychodzenia na słońce bezpośrednio po spryskaniu skóry Wodą Orzeźwiającą Rose de Vigne, ponieważ zawiera ona
alkohol i olejki eteryczne, które mogą działać fotouczulająco.
 

Galeria
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