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CAUDALIE Sun Nawilżające mleczko do opalania SPF50
Spray, 150 ml
 

Cena: 84,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 150ml

Postać mleczko

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Caudalie Sun Spray Nawilżający do opalania SPF50 i w jakim celu się go używa:

Spray nawilżający do opalania SPF50 od Caudalie zapewnia maksymalną ochronę skóry przed promieniowaniem UVA i UVB oraz
naturalną, promienną i trwałą opaleniznę. Chroni młody wygląd skóry. Jest to produkt „dwa w jednym” – stosuje się go na twarz i ciało.

Jest bogaty w wodę winogronową bio, a jego mleczna, lekka, nie klejąca się konsystencja nawilża cerę wrażliwą i łagodzi podrażnienia.

Pełen słońca, kwiatowy zapach z nutami plumeriii delikatnie otula skórę.

Nie uznajemy kompromisów między ochroną skóry i ochroną przyrody, dlatego skład produktu jest w znacznym stopniu
biodegradowalny i nietoksyczny dla ekosystemu morskiego.

Korzyści:

Chroni przed słońcem (SPF 50)
Chroni przed starzeniem się
Nawilża i łagodzi
Produkt wodoodporny
Przyjazny dla ekosystemu morskiego

Formuła:

Łączy w sobie innowacyjny system filtrów z nowym, opatentowanym kompleksem przeciwutleniającym wzbogaconym
polifenolami z winogron, dzięki czemu zapewnia maksymalną ochronę i silne działanie przeciwzmarszczkowe.
Caudalie nie stosuje filtrów chemicznych podejrzewanych o powodowanie zaburzeń hormonalnych, takich jak oktinoksat i
oktokrylen, filtrów w postaci nanocząsteczek oraz oksybenzonu i oktinoksatu – filtrów uznanych za toksyczne dla środowiska
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morskiego.
Nie powoduje zaskórników. Bez alkoholu. Bez silikonu.
Odpowiedni dla skóry wrażliwej
Testowany pod kontrolą dermatologiczną.
I jak wszystkie produkty Caudalie nie zawiera parabenów, fenoksyetanoli, ftalatów, olejków mineralnych ani składników
pochodzenia zwierzęcego.

Składniki aktywne Sprayu Nawilżającego do opalania Caudalie Sun:

Woda winogronowa bio - Powstająca z wody deszczowej filtrowanej przez korzenie winorośli woda winogronowa jest naturalnie
pełna minerałów i mikroelementów. Nawilża, łagodzi, działa przeciwutleniająco i prebiotycznie. Wzmacnia mikrobiotę skórną,
dzięki czemu skóra jest wyraźnie zdrowsza. Jest otrzymywana z winogron bio. Zawiera przeciwutleniające polifenole i działające
nawilżająco polisacharydy.
Polifenole - Są otrzymywane z pestek francuskich winogron. Działają przeciwutleniająco i blokują 100% wolnych rodników.
Polifenole stanowią wyjątkową grupę związków pochodzenia roślinnego, które można znaleźć między innymi w winogronach.
Ich zbawienne działanie na skórę objawia się przede wszystkim w zwalczaniu wolnych rodników, których nadmierna ilość
prowadzi do powstawania stanów zapalnych i przedwczesnego starzenia się skóry.
Gliceryna - Nawilża, chroni, zmiękcza. Gliceryna znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości nawilżających i
okluzyjnych. Zabezpiecza skórę przed utratą wody oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Ekstrakt ze świerku - jest stosowany jako przeciwutleniacz i środek kondycjonujący skórę w produktach kosmetycznych.
Wzmacnia on system obronny komórek i pobudza mikrokrążenie.
Tokoferol oraz octan tokoferolu - to witamina E w standardowej oraz w formie estrowej, która warunkuje mniejsze tłuszczenie
się. Oba są bardzo skutecznymi przeciwutleniaczami, które zwalczając wolne rodniki hamują procesy starzenia się wywołane np.
promieniowaniem UV. Ponadto oba zapobiegają one utlenianiu się cennych składników tłuszczowych zawartych w
kosmetykach.

Sposób użycia Sprayu Nawilżającego do opalania Caudalie Sun:

Wskazówki dotyczące stosowania:

Stosować w odpowiedniej ilości przed każdą ekspozycją na słońce, potem co 2 godziny, i po każdej kąpieli. Nie stosować na kontur oka.
Unikać ekspozycji pomiędzy godziną 12.00 - 16.00. Chronić niemowlęta i dzieci przed działaniem promieni słonecznych. Podczas
ekspozycji, nosić t-shirt, okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy.

Co zawiera Spray Nawilżający do opalania Caudalie Sun:

Skład:
INGREDIENTS : AQUA/WATER/EAU, DICAPRYLYL CARBONATE*, VITIS VINIFERA (GRAPE) FRUIT WATER*, DIBUTYL ADIPATE, ISOAMYL
P-METHOXYCINNAMATE, PROPANEDIOL*, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE (AVOBENZONE), C20-22 ALKYL PHOSPHATE,
ETHYLHEXYL TRIAZONE, C20-22 ALCOHOLS*, BENZOTRIAZOLYL DODECYL P-CRESOL, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL
METHOXYPHENYL TRIAZINE, GLYCERIN*, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE*, PARFUM (FRAGRANCE), 1,2-HEXANEDIOL, CETEARYL
ALCOHOL*, GLYCERYL STEARATE*, SODIUM HYDROXIDE, PALMITOYL GRAPE SEED EXTRACT*, PICEA ABIES WOOD EXTRACT*, VITIS
VINIFERA (GRAPE) JUICE*, CITRIC ACID, O-CYMEN-5-OL, POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6, TOCOPHERYL ACETATE, XANTHAN
GUM, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE,TOCOPHEROL*, BENZYLBENZOATE, BENZYLSALICYLATE, CITRONELLOL,GERANIOL,
HEXYL CINNAMAL, LINALOOL. (230/002)

* Origine végétale - Plant origin - Origen vegetal - Origem vegetal.
 

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

