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Caudalie Vinopure Fluid Matująco-Nawilżający, 40 ml
 

Cena: 89,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać fluid

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Caudalie Vinopure Fluid Matująco-Nawilżający i w jakim celu się go używa:

Odświeżający fluid Caudalie Vinopure zapewniający długotrwałe nawilżenie, zapobiegający świeceniu się skóry. Zmniejsza
niedoskonałości (pryszcze i zaskórniki), poprawia strukturę skóry. Skóra jest nawilżona, zmatowiona i zdrowa.

Formuła:

Bez syntetycznych substancji zapachowych
Bez PEG, bez silikonów.
96% składników pochodzenia naturalnego.
Produkt niekomedogenny, nie działa fotouczulająco
Produkt przebadany dermatologicznie
Wegański
Ocena w serwisie Yuka: Dobry

Zobowiązanie dla planety:
Opakowania w 100% nadające się do recyklingu, wytwarzane ze szkła i tworzyw z recyklingu, bardziej przyjazne dla środowiska*.

*Z wyłączeniem pompek i nakładek wyprodukowanych z wielu materiałów, nadających się do recyklingu tylko w butikach SPA Caudalie
dzięki partnerstwu z Terracycle.

Czy wiesz, że...?
Nasza nowa formuła jest bardziej matująca, dzięki wyciągowi z ortosyfonu groniastego regulującemu wydzielanie sebum, i bardziej
nawilżająca dzięki dodatkowi 6% organicznej Wody winogronowej.

Badania:

Mniej pryszczy i zaskórników u 93% osób *
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*Badanie kliniczne, % zadowolenia, 30 ochotniczek, 30 dni.

Składniki aktywne Fluidu Matująco-Nawilżającego Caudalie Vinopure:

Polifenole - Są otrzymywane z pestek francuskich winogron. Działają przeciwutleniająco i blokują 100% wolnych rodników.
Pył krzemionkowy - Krzemionka, w 100% pochodzenia naturalnego, matuje skórę, nadając jej miękkości w dotyku. Pomaga
wchłonąć nadmiar sebum, zapewniając matowe wykończenie bez połysku.
Skwalan roślinny - Pozyskiwany z oliwek śródziemnomorskich. Nawilża i łagodzi suchą skórę. Skwalen jest substancją
naturalnie produkowaną przez nasze ciało. Szczytowa produkcja tego naturalnego środka nawilżającego występuje w wieku
nastoletnim, a jego produkcja spowalnia się w wieku 20 lub 30 lat. Skutkuje to tym, że skóra staje się bardziej sucha i szorstka.
Skwalen występuje nie tylko u ludzi, jest on również naturalnie obecny w oliwkach, otrębach ryżowych i trzcinie cukrowej. Jest
również znajdowany i zbierany z wątrób rekinów. Skwalan, czyli bardziej stabilna forma skwalenu stosowany miejscowo ma
ogromne korzyści. Silnie nawilżając, manifestując również swoje silne właściwości przeciwutleniające oraz detoksykujące może
sprawić, że Twoja skóra będzie wyglądać na żywszą i zdrowszą. Regularne stosowanie Skwalenu może również zwiększyć
endogenną produkcję kolagenu, który stanowi "rusztowanie" dla naszej skóry, a jego odpowiednia ilość jest niezbędna abyśmy
mogli cieszyć się zdrową i jędrną skórą. Skwalan z oliwek jest świetną alternatywą dla innych olejów jeśli zmagasz się z tłustą
cerą, ponieważ mimo, iż jest on olejem jest wyjątkowo lekki i niekomedogenny, dzięki czemu nie zatyka porów i nawilża bez
pozostawiania tłustej warstwy
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.
Olejek rozmarynowy - Stosowany miejscowo olejek z rozmarynu głęboko oczyszcza cerę i stymuluje gojenie, pozostawiając
skórę bardziej odświeżoną niż kiedykolwiek. Ponadto dzięki zdolności do pobudzania krążenia i drenażu limfatycznego olejek
rozmarynowy pomaga w usuwaniu toksyn ze skóry.
Wyciąg z ortosyfonu groniastego - Pomaga zmniejszyć produkcję sebum w skórze, zmniejszając błyszczenie i zmniejszając
rozmiar porów
Woda winogronowa - Powstająca z wody deszczowej filtrowanej przez korzenie winorośli woda winogronowa jest naturalnie
pełna minerałów i mikroelementów. Jest otrzymywana z winogron bio. Zawiera przeciwutleniające polifenole i działające
nawilżająco polisacharydy. Nawilża, łagodzi, działa przeciwutleniająco i prebiotycznie. Wzmacnia mikrobiotę skórną, dzięki
czemu skóra jest wyraźnie zdrowsza.

Sposób użycia Fluidu Matująco-Nawilżającego Caudalie Vinopure:

Wskazówki dotyczące stosowania:

Stosować rano i wieczorem na oczyszczoną, stonizowaną skórę, osobno lub najlepiej po nałożeniu serum. Omijać okolice oczu.

Co zawiera Caudalie Vinopure Fluid Matująco-Nawilżający:

Skład:
Aqua/water/eau, butylene glycol, coco-caprylate/caprate, vitis vinifera (grape) fruit water, silica, squalane, glycerin, tapioca starch,
glyceryl stearate, isostearyl isostearate, palmitoyl grape seed extract, alcohol denat., acrylates/ c10-30 alkyl acrylate crosspolymer,
caprylyl glycol, xanthan gum, enantia chlorantha bark extract, pentylene glycol, potassium cetyl phosphate, vitis vinifera (grape) juice,
tocopherol, helianthus annuus (sunflower) seed oil, sodium phytate, citric acid, pelargonium graveolens flower oil, sodium hydroxide,
sodium carboxymethyl beta-glucan, mentha piperita (peppermint) oil, citral, cymbopogon citratus leaf oil, sodium benzoate, rosmarinus
officinalis (rosemary) leaf oil, citronellol, maltodextrin, orthosiphon stamineus extract, potassium sorbate, lavandula hybrida oil, melissa
officinalis leaf oil, oleanolic acid, geraniol, linalool, limonene.(314/002)

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
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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 Fluidu Matująco-Nawilżającego Caudalie Vinopure i odpowiedzi na nie:

1. Jak włączyć Fluid Matująco-Nawilżający w moją codzienną pielęgnację?

Gdy nakłada się Vinopure Fluid Matująco-Nawilżający rano i wieczorem na oczyszczoną, stonizowaną skórę, po Serum Vinopure, w pełni
matuje on skórę przez cały dzień, zmniejsza pory i zwalcza wypryski.

2. Czy, jeśli używam Fluidu samego, zobaczę rezultaty na mojej skórze?

Tak. Już po 28 dniach 93% ochotniczek biorących udział w naszym badaniu klinicznym zauważyło, że ich wypryski i zaskórniki
zmniejszyły się *.
* Badanie kliniczne, % zadowolenia, 30 ochotniczek, 30 dni.

3. Czy mogę używać Fluidu, jeśli mam suchą lub wrażliwą skórę?

Tak. Vinopure Fluid Matująco-Nawilżający nadaje się do skóry suchej lub wrażliwej. Został przebadany dermatologicznie i zawiera
nawilżający skwalan oraz 6% kojącej organicznej Wodę winogronowej.

4. Czy jest pozbawiony olejków (oil-free)?

Nie, ponieważ zawiera ograniczoną ilość niefotouczulających organicznych olejków eterycznych.

5. Czy jest odpowiedni dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią?

Nie. Ze względu na przezorność nie polecamy gamy Vinopure kobietom w ciąży. Kobietom w ciąży lub karmiących piersią polecamy
Serum Vinoperfect, które zwalcza ślady po trądziku.
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