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CAUDALIE Vinopure Tonik oczyszczający, 200 ml
 

Cena: 59,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać tonik

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Tonik Oczyszczający Caudalie Vinopure i w jakim celu się go stosuje:

Tonik Oczyszczający Vinopure od Caudalie zwęża pory, redukuje niedoskonałości i świecenie się skóry. Skóra jest oczyszczona,
zmatowiona, czysta i gładka.

Formuła:

99% składników pochodzenia naturalnego.
Produkt niekomedogenny, nie działa fotouczulająco
Nie działa fotouczulająco
Wegański
100% plastic collect

Zobowiązanie dla planety:
Opakowania w 100% nadające się do recyklingu, wyprodukowane z plastiku pochodzącego z recyklingu (plastikowa butelka w 100% z
recyklingu), aby osiągnąć cel „zero odpadów”*.

*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...?
Tonik Vinopure zawiera również organiczną wodę różaną, która zapobiega nadmiernej produkcji sebum i wyraźnie poprawia blask cery.

Badania:

Skóra jest mniej świecąca u 90% osób*

* Badanie kliniczne. % zadowolenia. 30 kobiet, 56 dni.
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Składniki aktywne Toniku Oczyszczającego 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.
Woda winogronowa bio - Powstająca z wody deszczowej filtrowanej przez korzenie winorośli woda winogronowa jest naturalnie
pełna minerałów i mikroelementów. Nawilża, łagodzi, działa przeciwutleniająco i prebiotycznie. Wzmacnia mikrobiotę skórną,
dzięki czemu skóra jest wyraźnie zdrowsza. Jest otrzymywana z winogron bio. Zawiera przeciwutleniające polifenole i działające
nawilżająco polisacharydy.
6 oczyszczających olejków eterycznych - W 100% naturalnego pochodzenia mieszanka olejków eterycznych z cytryny bio,
rozmarynu bio, cyprysu bio, jagód jałowca bio, geranium i trawy cytrynowej bio o działaniu drenującym, wzmacniającym i
usuwającym złogi.

Sposób użycia Toniku Oczyszczającego Caudalie Vinopure:

Wskazówki dotyczące stosowania:

Nakładać rano i wieczorem na oczyszczoną skórę wacikiem lub czystymi palcami, omijając okolice oczu. Nie spłukiwać.

Porada Winoterapeuty:

Tonik Vinopure można nakładać czystymi placami, nie używając wacika.

Co zawiera Tonik Oczyszczający Caudalie Vinopure:

Skład:
Aqua/water/eau, alcohol denat.*, rosa damascena flower water*, vitis vinifera (grape) fruit water*, caprylyl/capryl glucoside, arginine,
salicylic acid, vitis vinifera (grape) juice*, citric acid, pelargonium graveolens flower oil*, mentha piperita (peppermint) oil*, citral,
cymbopogon citratus leaf oil*, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil*, sodium benzoate, citronellol, sodium phytate, geraniol,
potassium sorbate, linalool, lavandula hybrida oil*, melissa officinalis leaf oil*, limonene. (182/036)

* składniki pochodzące z rolnictwa ekologicznego. 99% całości jest pochodzenia naturalnego. 24% 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-
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).
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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 Oczyszczającego Caudalie Vinopure i odpowiedzi na nie:

1. Często zadawane pytania Do czego służy tonik oczyszczający?

Ten tonik oczyszczający, jest bardziej „ściągający” niż żel oczyszczająca, odblokowuje i zwęża pory. Wygładza skórę, usuwa martwe
komórki i pomaga utrzymać naturalne pH skóry.

2. Czy w jego skład wchodzi alkohol?

Tak. Nasz alkohol pochodzenia naturalnego o właściwościach oczyszczających, stosowany w ograniczonych ilościach, ułatwia
składnikom aktywnym przeniknąć w skórę. Może wysuszać skórę, jeśli używa się go w czystej postaci lub gdy stosuje się go za często.

3. Z czego wytworzony jest nasz alkohol?

Alkohol używany w Vinopure pochodzi z buraków.

4. Jaka jest różnica między Tonikiem Oczyszczającym Vinoclean a Tonikiem oczyszczającym Vinopure?

Niezawierający alkoholu Tonik Oczyszczający Vinoclean ułatwia demakijaż oraz nawilża i uelastycznia każdy rodzaj skóry. Natomiast
Tonik Vinopure oczyszcza i zwęża pory oraz poprawia wygląd skóry trądzikowej.

5. Czy mogę go używać na słońcu, skoro zawiera kwas salicylowy?

Tak. Tonik Vinopure został oceniony klinicznie przez toksykologa jako środek niefotouczulający. Jeśli jednak wystawiasz się na słońce,
zalecamy niekomedogenny krem przeciwsłoneczny SPF50.

 

Galeria
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