
 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
 

CAUDALIE Rose de Vigne Żel pod prysznic, 200 ml
 

Cena: 26,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać żel

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Caudalie Rose de Vigne Żel pod prysznic i w jakim celu się go używa:

Żel pod prysznic Rose de Vigne od Caudalie nie zawiera mydła i jest doskonale tolerowany przez skórę. Łagodnie myje i nadaje skórze
delikatny, kwiatowy zapach róży, rabarbaru i piżma.

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

Korzyści:

Wzbogacony aloesem, niezawierający mydła żel pod prysznic Rose des Vigne oparty na delikatnej roślinnej bazie myjącej,
nienaruszającej fizjologicznego pH skóry.
Zapach przywodzi na myśl rosnąca w winnicy pokrytą poranną rosą różę, której zapach miesza się z kwaskowatymi nutami
rabarbaru.
Opakowanie nadające się do recyklingu.
Wysoka tolerancja dla skóry wrażliwej.
Nie zawiera mydła.
96 % składników pochodzenia naturalnego.
Nie zawiera parabenów, fenoksyetanoli, ftalatów, olejków mineralnych ani składników pochodzenia zwierzęcego.

Formuła:

97% składników pochodzenia naturalnego.
Wegański
Bez mydła, wzbogacona o ultradelikatną bazę myjącą.
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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...?
Niech przyjemność trwa dłużej! Spryskaj ciało Wodą Orzeźwiającą Rose des Vignes.

Sposób użycia Żelu pod prysznic Caudalie Rose de Vigne:

Wskazówki dotyczące stosowania:

Spień Żel pod Prysznic Rose de Vigne na wilgotnej skórze, a następnie spłucz, tak aby na skórze pozostał tylko delikatny zapach Rose de
Vigne.

Porada Winoterapeuty:

Aby wzmocnić i utrwalić zapach Rose de Vigne, po umyciu się spryskaj skórę Wodą Orzeźwiającą Rose de Vigne.

Co zawiera Żel pod prysznic Caudalie Rose de Vigne:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, GLYCERIN, SUCROSE COCOATE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL
ACRYLATE CROSSPOLYMER, CAPRYLYL GLYCOL, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, LIMONENE, LINALOOL,
HYDROXYCITRONELLAL, CITRONELLOL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, PARFUM (FRAGRANCE).(171/009)

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 Żelu pod prysznic Caudalie Rose de Vigne i odpowiedzi na nie:

1. Czy Żel pod Prysznic Rose de Vigne nadaje się do skóry wrażliwej?
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Tak. Żel pod Prysznic Rose de Vigne nadaje się do skóry wrażliwej, ponieważ nie zawiera mydła, parabenów ani siarczanów. Nie zmienia
pH skóry, dzięki czemu nie zaburza mikrobioty.

2. Dlaczego warto używać żelu pod prysznic bez mydła?

Mydło usuwa większą część sebum, które jest wydzielane przez skórę w celu utrzymania jej nawilżenia. Może więc wysuszać skórę.
Nasz Żel pod Prysznic bez mydła umożliwia usunięcie zanieczyszczeń, zachowując przy tym naturalne nawilżenie skóry, co pozwala
uniknąć wysuszenia i podrażnień.

3. Czy cała linia Rose de Vigne pachnie tak samo?

Tak. Żel pod prysznic i Woda Orzeźwiająca Rose de Vigne zawierają ten sam zapach z nutami rabarbaru, róży i piżma.

4. Czy Caudalie ma inne żele pod prysznic?

Tak. Każda Woda Orzeźwiająca ma swój pachnący żel pod prysznic: Thé des Vignes, Soleil des Vignes, Eau des Vignes i Fleur de Vigne.
 

Galeria
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