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CAUDALIE Vinoclean Olejek do demakijażu, 100 ml
 

Cena: 56,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać olejek

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Olejek do demakijażu Caudalie Vinoclean i w jakim celu się go używa:

Nasze środki oczyszczające skórę przeszły metamorfozę i stały się serią VINOCLEAN, nową linią ekologicznych środków czyszczących z
wegańskimi i wysoce naturalnymi formułami.

Ten sam olejek do demakijażu, który kochasz, w nowym zrównoważonym ekologicznie opakowaniu! Ten bogaty w przeciwutleniacze
olejek oczyszczający odżywia i natychmiast rozpuszcza makijaż, także wodoodporny. Wzbogacony olejkiem rycynowym, który
przyspiesza wzrost rzęs i nie pozostawia tłustego wykończenia. Idealny do skutecznego i szybkiego demakijażu bez użycia wacików.

Skomponowany w 100% z odżywczych olejków roślinnych pochodzenia naturalnego (oleje ze słodkich migdałów, rycynowy, z pestek
winogron i słonecznikowy).

Jego oleista konsystencja w kontakcie z wodą zamienia się w mleczko, dzięki czemu łatwo i szybko spłukuje się, nie pozostawiając
tłustego filmu na skórze. Jego naturalny zapach słodkich migdałów sprawia, że demakijaż to naprawdę przyjemny proces
.

Wegańska formuła
Delikatnie oczyszcza i dożywia skórę likwidując wszelkie zanieczyszczenia, a zawartość olejku rycynowego dodatkowo
pielęgnuje rzęsy i brwi.
W połączeniu z wodą twarzy mleczko, dzięki czemu łatwo spłukuje się go z twarzy.
Posiada w 100% naturalny zapach słodkich migdałów.

Formuła:

100% składników pochodzenia naturalnego
Testowany dermatologicznie
Testowany okulistycznie
Nie zatyka porów
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Zobowiązanie dla planety:
W pełni nadające się do recyklingu opakowanie zaprojektowane z plastiku i szkła pochodzącego z recyklingu, z większym szacunkiem
dla planety*.
*Z wyłączeniem wielomateriałowych dozowników i nasadek z pompką, które można poddać recyklingowi tylko w Caudalie Boutiques
dzięki partnerstwu TerraCycle.

Składniki aktywne Olejku do demakijażu Caudalie Vinoclean:

Olej z pestek winogron - ma właściwości odżywcze i nawilżające, jest certyfikowany w 100% ekologiczny i jest bogaty w kwasy
omega 6
Olej ze słodkich migdałów - sprawia, że skóra wygląda na bardziej miękką i przyjemniejszą, jest certyfikowany w 100%
ekologiczny i jest pozyskiwany przez tłoczenie na zimno pestek migdałów
Olej rycynowy - posiada przeciwbakteryjne i przeciwzapalne dzięki którym może być pomocny w łagodzeniu trądziku. Jest on
również bogaty w inne kwasy tłuszczowe, dzięki którym jego aplikacja może poprawić gładkość i miękkość po nałożeniu na
skórę twarzy. Kwasy tłuszczowe zawarte w oleju rycynowym mogą również sprzyjać wzrostowi zdrowej tkanki skórnej.
Olej słonecznikowy - jest bogatym źródłem witaminy E o niekwestionowanych właściwościach przeciwutleniających. Ponadto
łagodzi on stany zapalne, reguluje pracę gruczołów łojowych, nawilża, a także chroni i odżywia skórę.

Sposób użycia Olejku do demakijażu Caudalie Vinoclean:

Wskazówki dotyczące stosowania:

Ogrzać w dłoniach 1 porcję Olejku do Demakijażu.
Wmasować w suchą skórę, z zamkniętymi oczami.
Połączyć z odrobiną wody.
Spłukać dużą ilością ciepłej wody i osuszyć.

Porada Winoterapeuty:

Połącz Piankę z Olejkiem do Demakijażu, aby uzyskać efekt „jedwabistego musu”. Ta delikatna kompozycja gwarantuje oczyszczenie
skóry suchej, usuwając makijaż w jednym kroku.

Co zawiera Olejek do demakijażu Caudalie Vinoclean:

Skład:
Helianthus annuus (sunflower) seed oil, polyglyceryl-4 oleate, caprylic/capric triglyceride, ricinus communis (castor) seed oil, prunus
amygdalus dulcis (sweet almond) oil, vitis vinifera (grape) seed oil, tocopherol, parfum (fragrance).(147/071)
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