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CAUDALIE Vinoclean Tonik Nawilżający, 200 ml
 

Cena: 55,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać tonik

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Tonik Nawilżający Caudalie Vinoclean i w jakim celu się go używa:

Użycie Toniku jest niezbędne, aby pozbyć się ostatnich zanieczyszczeń i resztek makijażu, zarazem tonizując skórę. Vinolevure o
kojącym i nawilżającym działaniu, w połączeniu z organiczną, matującą wodą różaną pozostawia skórę świeżą, z uczuciem komfortu i
gotową na pozostałe zabiegi.

Formuła:

99% składników pochodzenia naturalnego.
Wegański
Testowana pod kontrolą dermatologiczną i okulistyczną.
Bez alkoholu.

Zobowiązanie dla planety:

Nowe plastikowe opakowania w 100% z recyklingu i podlegające ponownemu recyklingowi
Oszczędność 50 ton tworzyw sztucznych pochodzenia petrochemicznego
Redukcja śladu węglowego o 45%

Czy wiesz, że...?
Tonik Nawilżający Vinoclean nie zawiera alkoholu, nie zaburza naturalnej równowagi skóry i nadaje się do każdego rodzaju skóry, nawet
tej najwrażliwszej.

Składniki aktywne Toniku Nawilżającego Caudalie Vinoclean:

Ekologiczny Hydrolat Z Róży - Usuwa połysk i aktywuje blask.
Vinolevure - Wyciąg z drożdży winnych. Działa nawilżająco i wzmacniająco.
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Sposób użycia Toniku Nawilżającego Caudalie Vinoclean:

Wskazówki dotyczące stosowania:

Tonik Nawilżający rozprowadzić wacikiem na starannie oczyszczonej twarzy i szyi. Nie spłukiwać.

Kiedy?
Rano i wieczorem przy użyciu wacika

Co zawiera Tonik Nawilżający Caudalie Vinoclean:

Skład:
Aqua/water/eau, butylene glycol, rosa damascena flower water, saccharide isomerate, methylpropanediol, sodium benzoate, caprylyl
glycol, citric acid, phenylpropanol, sodium carboxymethyl beta- glucan, sodium citrate.(265/007)

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 Toniku Nawilżającego Caudalie Vinoclean i odpowiedzi na nie:

1. Dlaczego należy używać toniku do twarzy?

Tonik nie usuwa makijażu i nie oczyszcza, ale ma wiele zalet. Stosuje się go na noc, aby uzupełnić demakijaż i usunąć ostatnie
zanieczyszczenia, i na dzień, aby przygotować skórę do nałożenia kremu.

2. Czym Tonik Nawilżający różni się od Płynu Micelarnego?

Płyn Micelarny usuwa makijaż. Należy zacząć od niego demakijaż. Tonik Nawilżający uzupełnia demakijaż i tonizuje skórę. Należy nim
zakończyć demakijaż.

3. Czy Tonik Nawilżający nadaje się do każdego rodzaju skóry?
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Tak. Nie zawiera alkoholu, dzięki czemu nadaje się do każdego rodzaju skóry, nawet suchej i wrażliwej.
 

Galeria
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