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CAUDALIE Vinopure Serum z Kwasem Salicylowym na
Niedoskonałości, 30 ml
 

Cena: 106,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać serum

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Caudalie Vinopure Serum z Kwasem Salicylowym na Niedoskonałości i w jakim celu się go używa:

Vinopure Serum z Kwasem Salicylowym na Niedoskonałości redukuje niedoskonałości, oczyszcza i zwęża pory. Poprawia strukturę
skóry. Widocznie poprawia jakość skóry trądzikowej i przywraca zdrowy blask, sprawiając, że cera przestaje się świecić.

Formuła:

97% składników pochodzenia naturalnego.
Produkt przebadany dermatologicznie
Produkt niekomedogenny, nie działa fotouczulająco
Wegański
Ocena w serwisie Yuka: Dobry
Bez PEG, bez syntetycznych substancji zapachowych

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...?
Niektóre kwasy salicylowe mogą być syntetyczne. Natomiast nasz kwas salicylowy Vinopure jest w 100% pochodzenia naturalnego.
Jest on pozyskiwany z liści golterii.

Badania:
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63% niedoskonałości po 1 tygodniu*

*Badanie kliniczne, ocena dermatologiczna z zastosowaniem rutyny Vinopure żel, tonik, serum, fluid, 22 kobiety, 95% ochotników.

Składniki aktywne Serum z Kwasem Salicylowym na Niedoskonałości Caudalie Vinopure:

Naturalny Kwas Salicylowy - W 100% czysty i pochodzenia naturalnego. Pozyskiwany z liści golterii. Widocznie oczyszcza pory i
poprawia strukturę skóry. Ponadto ogranicza stan zapalny, z którym boryka się skóra trądzikowa oraz przyspiesza proces
gojenia się skóry. Ma on również działanie keratolityczne, które przyczynia się do usuwania martwych komórek skóry.
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.
Niacynamid - jest formą witaminy B-3, niezbędnego składnika odżywczego. Niedobór witaminy B-3 może prowadzić do zaburzeń
skóry. Stosowany miejscowo niacynamid może pomóc w leczeniu niektórych chorób skóry, w tym trądziku i egzemy.
Niacynamid pomaga budować keratynę, rodzaj białka dbającego o jędrną i zdrową skórę. Niacynamid może pomóc Twojej
skórze odbudować barierę ceramidową (lipidową), co z kolei może pomóc w utrzymaniu wilgoci. Jest to korzystne dla
wszystkich rodzajów skóry, zwłaszcza jeśli masz egzemę lub skórę dojrzałą. Niacynamid zmniejsza stan zapalny, dzięki czemu
przyczynia się do złagodzenia zaczerwienienia spowodowanego egzemą, trądzikiem i innymi stanami zapalnymi skóry.
Niacynamid pomaga budować komórki w skórze, jednocześnie chroniąc je przed stresem środowiskowym, takim jak światło
słoneczne, zanieczyszczenia i toksyny.

Sposób użycia Serum z Kwasem Salicylowym na Niedoskonałości Caudalie Vinopure:

Wskazówki dotyczące stosowania:

Stosować rano i wieczorem na suchą, oczyszczoną skórę, omijając okolice oczu. Poczekać, aż się wchłonie, a następnie nałożyć krem.
Jeśli skóra jest napięta po aplikacji, stosować tylko raz dziennie.

Porada Winoterapeuty:

Serum Vinopure można nakładać miejscowo na pryszcze, w tym na pryszcze na plecach, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Co zawiera Caudalie Vinopure Serum z Kwasem Salicylowym na Niedoskonałości:

Skład:
Aqua/water/eau, rosa damascena flower water, alcohol, niacinamide, butylene glycol, palmitoyl grape seed extract, xanthan gum,
salicylic acid, sodium hyaluronate, tocopherol, pelargonium graveolens flower oil, sodium hydroxide, mentha piperita (peppermint) oil,
citral, cymbopogon citratus leaf oil, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil, citronellol, geraniol, sodium phytate, linalool, lavandula
hybrida oil, melissa officinalis leaf oil, limonene. (184/144)

* składniki pochodzące z rolnictwa ekologicznego. 99% całości jest pochodzenia naturalnego. 28% wszystkich składników pochodzi z
rolnictwa ekologicznego. certyfikowane cosmos organic przez ecocert greenlife, zgodnie ze standardem cosmos.

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-
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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 Caudalie Vinopure Serum z Kwasem Salicylowym na Niedoskonałości i odpowiedzi na nie:

1. Jaka jest różnica między Serum Vinopure a Serum Vinoperfect?

Vinopure zwalcza zaskórniki, pryszcze, nadmiar sebum i rozszerzone pory, a Vinoperfect zmniejsza intensywność przebarwień, w tym
śladów po trądziku.

2. Czy mogę używać tego serum na słońcu, skoro zawiera kwas salicylowy?

Tak. Formuła Serum Vinopure została przebadana klinicznie przez toksykologa i nie jest fotouczulająca. Jeśli wystawiasz się na słońce,
zawsze zalecamy niekomedogenne (czyli takie, które nie przyczyniają się do tworzenia zaskórników) kremy przeciwsłoneczne SPF50.

3. Czy serum działa, nawet jeśli nie używa się go z innymi kosmetykami?

Tak. Serum Vinopure łączy w sobie doskonałe przeciwtrądzikowe składniki aktywne: złuszczający naturalny kwas salicylowy, zwężąjący
pory niacynamid, przeciwutleniające polifenole i oczyszczające olejki eteryczne.

4. Czy to Serum jest odpowiednie dla skóry wrażliwej?

Tak. Jeśli Twoja skóra jest napięta po nałożeniu serum, ogranicz stosowanie go do jednego razu dziennie i uzupełnij swoją pielęgnację
Matująco-nawilżającym kremem w płynie Vinopure, aby uzyskać lepsze nawilżenie i komfort.

5. Czy to Serum jest odpowiednie 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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