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CAUDALIE Vinosource Hydra Krem S.O.S Intensywne
Nawilżenie, 40 ml
 

Cena: 78,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Caudalie Vinosource Hydra Krem S.O.S Intensywne Nawilżenie i w jakim celu się go używa:

Krem S.O.S Intensywne Nawilżenie Vinosource-Hydra od Caudaliea to ratunek dla bardzo wrażliwej skóry suchej. Silnie nawilża, łagodzi
zaczerwienienia i uczucie ściągnięcia, a także naprawia szkody spowodowane przez czynniki zewnętrzne. Zapewnia skórze elastyczność
i uczucie komfortu przez cały dzień.

Ten delikatny, naturalny, gładki krem łagodzi podrażnienia nawet najbardziej suchej cery, która odzyskuje elastyczność i blask.

Zaczerwienienia i ściągnięcie znikają. Od razu pojawia się uczucie komfortu.

Ten bardzo przyjemny w użyciu krem działa jak nawadniająca fala. Należy go stosować na co dzień, aby nawodnić i ujędrnić skórę, lub w
sytuacjach nagłych, aby złagodzić podrażnienia spowodowane przez czynniki zewnętrzne.

Swój roślinny zapach zawdzięcza świeżemu i subtelnemu połączeniu zielonych nut bergamotki z mandarynką, liśćmi cytryny, ogórkiem i
miętą.

Korzyści:

Intensywnie nawilża
Skutecznie zapobiega uczuciu ściągniętej skóry
Ujędrnia i koi skórę
Długotrwały komfort

Formuła:

95% składników pochodzenia naturalnego.
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Produkt niekomedogenny
Produkt przebadany dermatologicznie
Wegański
Ocena w serwisie Yuka: Doskonały
100% plastic collect

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

*Oprócz pompek i zakrętek z różnych surowców możliwych do recyklingu tylko w Butikach SPA Caudalie dzięki współpracy z Terracycle.

Czy wiesz, że...?
Krem S.O.S Intensywne Nawilżenie jest również wzbogacony wyciągiem z kowniatka nadmorskiego. Ta znana z działania
przeciwstarzeniowego roślina zmniejsza zmarszczki, dzięki czemu skóra staje się gładsza.

Badania:

+90% nawilżenia po 8 godzinach*

* Badanie aparaturowe. Korneometria. 10 ochotniczek.

Składniki aktywne Kremu S.O.S Intensywne Nawilżenie Caudalie Vinosource Hydra:

Olej z nasion ogórecznika - który ma wysokie stężenie kwasu linolenowego. Kwas linolenowy, który jest kwasem tłuszczowym
omega-6, pomaga odbudować barierę skórną poprzez uzupełnianie lipidów w warstwie rogowej naskórka, zwiększając w ten
sposób nawilżenie skóry służy jako składnik przeciwzapalny i przeciwutleniający w produktach do pielęgnacji skóry. Olej z nasion
ogórecznika leczy wszystkie rodzaje stanów zapalnych skóry, w tym egzemę, zapalenie skóry, łuszczycę i trądzik różowaty. Jeśli
czujesz że Twoja skóra jest sucha, szczególnie docenisz jego działanie kojące, odżywcze i usuwające zaczerwienienia. Jest
również przydatny w łagodzeniu trądziku i jest lżejszy niż wiele innych olejków, dzięki czemu nie pozostawia tłustej twarzy.
Vinolevure - jest wyciągiem z drożdży winnych. Wykazuje względem skóry silne działanie nawilżające.
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 wartwy
Woda winogronowa - stworzona z myślą o najwrażliwszej skórze intensywnie ją nawilża i koi. Ponadto dzięki swoim
właściwością antyoksydacyjnym zwalcza wolne rodniki, które przyczyniają się do procesu starzenia się skóry, a także ma
działanie prebiotyczne, które wzmacnia mikrobiotę skórną
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.

Sposób użycia Kremu S.O.S Intensywne Nawilżenie Caudalie Vinosource Hydra:

Wskazówki dotyczące stosowania:

Krem S.O.S Intensywne Nawilżenie Vinosource-Hydra stosować rano i wieczorem na twarz i szyję, samodzielnie lub po nałożeniu serum.

Porada Winoterapeuty:

W przypadku bardzo suchej skóry dodaj do Kremu S.O.S Intensywne Nawilżenie kilka kropel Regenerującego Olejku na Noc.

Co zawiera Krem S.O.S Intensywne Nawilżenie Caudalie Vinosource Hydra:
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Skład:
Aqua/water/eau, glycerin*, squalane*, ethylhexyl cocoate*, ethylhexyl palmitate*, cetearyl alcohol*, vitis vinifera (grape) fruit water*,
borago officinalis seed oil*, potassium cetyl phosphate, coco-caprylate/caprate*, cetearyl wheat straw glycosides*, caprylic/capric
triglyceride*, palmitoyl grape seed extract*, vitis vinifera (grape) juice*, crithmum maritimum extract*, sodium carboxymethyl beta-
glucan, sodium hyaluronate, oleyl alcohol*, cetearyl glucoside*, hydrogenated olive oil stearyl esters*, parfum (fragrance), tocopheryl
acetate*, carbomer, caprylyl glycol, hydrogenated vegetable oil*, helianthus annuus (sunflower) seed oil*, citric acid*, sodium hydroxide,
tocopherol*, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, potassium sorbate, sodium benzoate (235/001)

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 Kremu S.O.S Intensywne Nawilżenie Caudalie Vinosource Hydra i odpowiedzi na nie:

1. Czym skóra sucha różni się od odwodnionej?

Skórze suchej brakuje substancji tłuszczowych. Jest cienka, podatna na ściąganie, łuszczenie i szarzenie. Skórze odwodnionej brakuje
wody, a pewne jej strefy są zaczerwienione i są źródłem uczucia dyskomfortu.

2. Jakiego kremu używać do suchej, ściągniętej skóry?

Wybierz krem bogaty w oleje roślinne, taki jak Krem S.O.S Intensywne Nawilżenie. Dzięki zawartości oleju z ogórecznika łagodzi uczucie
ściągnięcia i przywraca skórze suchej uczucie komfortu.

3. Czy ten krem nadaje się do skóry wrażliwej?

Tak. Krem S.O.S Intensywne Nawilżenie został przetestowany na skórze wrażliwej, przez którą jest doskonale tolerowany.
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4. Czym Krem S.O.S w słoiczku różni się od kremu w tubce?

Niczym, skład jest taki sam. Inny jest tylko format – tubka umożliwia osobom często się przemieszczającym zabieranie go wszędzie ze
sobą.

5. Czy jest to produkt wegański?

Tak. Krem S.O.S Intensywne Nawilżenie, podobnie jak cała linia Vinosource-Hydra, jest produktem wegańskim. Nie zawiera żadnego
składnika pochodzenia zwierzęcego. Zwierzęta nie są wykorzystywane przy jego produkcji.

 

Galeria
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