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CAUDALIE Vinosource Hydra Nawilżający Żel z Wody
Winogronowej, 50 ml
 

Cena: 84,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem-żel

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Caudalie Vinosource Hydra Nawilżający Żel z Wody Winogronowej i w jakim celu się go używa:

Nawilżający Żel z Wody Winogronowej Vinosource-Hydra od Caudalie działa jak naturalny okład nawilżający. Intensywnie nawilża i
wzmacnia barierę skórną. Ten nawilżający żel od Caudalie został wzbogacony prebiotyczną Wodą Winogronową i organicznym aloesem
Nie zawiera silikonów. Jego żelowa, ultralekka konsystencja sprawia, że rozprowadza się na skórze, nie zostawiając na niej tłustej
warstwy. Skóra natychmiast nabiera elastyczności, promienności jest jak napojona wodą. Cera staje się bardziej odświeżona.

Korzyści:

Głęboko nawilża i łagodzi podrażnienia
Wzmacnia barierę hydrolipidową skóry
Odświeża, nie pozostawiając tłustej warstwy

Formuła:

98% składników pochodzenia naturalnego.
Produkt przebadany dermatologicznie
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Produkt niekomedogenny
Wegański

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...?
Większość żeli zawdzięcza miękką konsystencję silikonom. Nawilżający Żel z Wody Winogronowej Vinosource-Hydra – efekt
intensywnych prac nad naturalnymi recepturami – nie zawiera silikonów.

Badania:

+84% nawilżenia*

* Badanie aparaturowe. Korneometria po 30 minutach. 11 ochotniczek.

Składniki aktywne Nawilżającego Żelu z Wody Winogronowej Caudalie Vinosource Hydra:

Kwas hialuronowy - W 100% naturalnego pochodzenia, wytwarzany metodami biotechnologicznymi. Wygładza i nieustannie
nawilża powierzchnię skóry. Kwas hialuronowy zastosowany ze względu na swoje niezwykłe właściwości nawilżające, potrafi
zatrzymywać wodę w skórze. Jest on składnikiem występującym naturalnie w naszym ciele w tym między innymi jako składnik
mazi stawowej, czy też skóry (w skórze kumulują się jego największe ilości). Wraz z wiekiem naturalna produkcja kwasu
hialuronowego w skórze znacząco zmniejsza się, co niestety skutkuje utratą przez skórę jej jędrności i zdolności do
zatrzymywania wody, czego następstwem jest jej suchość oraz zmarszczki.
Aloes - nie bez powodu jest jednym z najczęściej stosowanych naturalnych środków na miejscowe schorzenia skóry. Najpewniej
przyczyną tego jest to, iż żelopodobne składniki rośliny znane są z tego, że wspierają leczenie różnych drobnych dolegliwości
skórnych. Aloes zawiera przeciwutleniacze, enzymy, witaminy A i C oraz działa silnie przeciwzapalnie. Może pomóc w leczeniu
oparzeń, trądziku i suchej skóry. Aloes stosowany jako żel nawilżający nie pozostawia tłustego filmu na twarzy i skórze. W
rzeczywistości działa dokładnie odwrotnie – odblokowuje pory i zmiękcza skórę. Obecnie wiadomo, że aloes jest bardzo
korzystny w przypadku oparzeń, skaleczeń i innych urazów. Dzieje się tak, ponieważ Aloes przyspiesza gojenie się ran, czyli
skraca czas gojenia. Żel Aloe Vera zawiera mnóstwo witaminy C i E, beta-karotenu. Dzięki temu ma właściwości
przeciwstarzeniowe. Posiada również właściwości przeciwdrobnoustrojowe i działa przeciwzapalnie. Pomaga również
likwidować przebarwienia skóry i zmniejszać zmarszczki starcze. Dodatkowo przyczynia się do zwiększenia produkcji kolagenu
w ciele oraz elastyczności skóry, a działanie to zawdzięcza między innymi swojej zdolności do neutralizowania wolnych
rodników.
Woda winogronowa - stworzona z myślą o najwrażliwszej skórze intensywnie ją nawilża i koi. Jest naturalnie bogata w
łagodzące mikroelementy, przeciwutleniające polifenole i nawilżające cukry. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym
zwalcza wolne rodniki, które przyczyniają się do procesu starzenia się skóry, a także ma działanie prebiotyczne, które wzmacnia i
równoważy mikrobiotę skórną
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.

Sposób użycia Nawilżającego Żelu z Wody Winogronowej Caudalie Vinosource Hydra:

Wskazówki dotyczące stosowania:

Stosować rano i wieczorem na twarz i szyję samodzielnie lub po nałożeniu serum.

Porada Winoterapeuty:

Ten nietłusty żel zaspokoi potrzeby każdej skóry, zarówno kobiecej, jak i męskiej. Śmiało możecie się nim dzielić!

Co zawiera Nawilżający Żel z Wody Winogronowej Caudalie Vinosource Hydra:

Skład:
Aqua/water/eau, glycerin, vitis vinifera (grape) fruit water, isostearyl isostearate, octyldodecyl myristate, squalane, microcrystalline
cellulose, caprylic/capric triglyceride, benzyl alcohol, xanthan gum, carbomer, cellulose gum, caprylyl glycol, vitis vinifera (grape) juice,
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sodium hyaluronate, sodium hydroxide, aloe barbadensis leaf juice powder, helianthus annuus (sunflower) seed oil, tocopherol, citric
acid, dehydroacetic acid, sodium phytate, sodium carboxymethyl beta-glucan, sodium benzoate, potassium sorbate, parfum
(fragrance).(288/048)

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 Nawilżającego Żelu z Wody Winogronowej Caudalie Vinosource Hydra i odpowiedzi na nie:

1. Jakiej konsystencji produktów używać do skóry normalnej i mieszanej?

Jeżeli masz skórę normalną lub mieszaną, wybieraj kosmetyki w postaci żelu, takie jak Nawilżający Żel z Wody Winogronowej
Vinosource-Hydra, który nawilża suche partie twarzy, nie pozostawiając tłustej warstwy.

2. Czy Nawilżający Żel z Wody Winogronowej nadaje się do skóry wrażliwej?

Tak. Nawilżający Żel z Wody Winogronowej został przetestowany i może być stosowany do skóry wrażliwej.

3. Czy Nawilżający Żel z Wody Winogronowej jest produktem oil-free?

Nie. Nawilżający Żel z Wody Winogronowej zawiera mniej niż 1% oleju. W tym stężeniu nie działa on na skórę w niepożądany sposób.
Został przetestowany na skórze mieszanej. Nie jest komedogenny.

4. Czym Krem Sorbet różni się od Nawilżającego Żelu z Wody Winogronowej?

Krem Sorbet jest przeznaczony dla skłonnej do zaczerwienień skóry wrażliwej, natomiast Nawilżający Żel z Wody Winogronowej służy
do nawilżania normalnej i mieszanej skóry wrażliwej.
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5. Dlaczego w składzie nie ma silikonów?

Żel z Wody Winogronowej nie zawiera silikonów, ponieważ są to składniki kontrowersyjne, potencjalnie zanieczyszczające środowisko i
komedogenne.

 

Galeria
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