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CAUDALIE The des Vignes 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 Żel pod prysznic Caudalie The des Vignes i w jakim celu się go używa:

Delikatnie myjący Żel pod Prysznic Thé des Vignes od Caudalie nie zawiera mydła i jest dobrze tolerowany. Nadaje skórze delikatny
zapach kultowej wody Thé des Vignes z nutami białego piżma, neroli i imbiru.

Białe piżmo - Nuta słodka, otulająca.
Imbir - Świeża, cytrynowo-korzenna nuta.
Neroli - Słodka, uspokajająca nuta kwatu pomarańczy.

Formuła:

97% składników pochodzenia naturalnego.
Wegański
Ocena w serwisie Yuka: Doskonały
Bez mydła, wzbogacona o ultradelikatną bazę myjącą.

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...?
Nasze kosmetyki Thé des Vignes do pielęgnacji ciała są inspirowane zmysłowymi nutami Wody Orzeźwiającej Thé des Vignes
stworzonej w 2011 r. przez założycielkę Caudalie, Mathilde Thomas, z pomocą wielkiego mistrza perfumiarskiego Jacques’a Cavalliera.

Sposób użycia Żelu pod prysznic Caudalie The des Vignes:
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Wskazówki dotyczące stosowania:

Spień Żel pod Prysznic Thé des Vignes na wilgotnej skórze, a następnie spłucz, tak aby na skórze pozostał tylko delikatny zapach Thé
des Vignes.

Co zawiera Żel pod prysznic Caudalie The des Vignes:

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, aloe barbadensis leaf juice powder, parfum (fragrance).(123/005)

Brak listy w Caudalie:
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 The des Vignes i odpowiedzi na nie:

1. Czy Żel pod Prysznic Thé des Vignes nadaje się do skóry wrażliwej?

Tak. Żel pod Prysznic Thé des Vignes 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 wydzielanego przez skórę w celu ochrony 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 Thé des Vignes pachnie tak samo?
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Tak, całą linię charakteryzuje zapach Thé des Vignes z nutami bergamoty, imbiru, neroli i białego piżma. Aby utrwalić zapach Thé des
Vignes, oprócz Żelu pod Prysznic stosuj Nawilżający Balsam do Ciała z Kwasem Hialuronowym, Regenerujący Krem do Rąk i Paznokci
oraz Wodę Orzeźwiającą.

4. Czy Caudalie ma inne żele pod prysznic?

Tak. Dla każdej Wody Orzeźwiającej mamy pachnący żel pod prysznic: Rose de Vigne, Fleur de Vigne, Eau des Vignes i Soleil des Vignes.
 

Galeria
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