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CAUDALIE Vinosource Hydra Regenerujący Olejek na Noc, 30
ml
 

Cena: 89,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać olejek

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Caudalie Vinosource Hydra Regenerujący Olejek na Noc i w jakim celu się go używa:

Regenerujący Olejek na Noc Caudalie Vinosource Hydra działa w nocy, odbudowując barierę skórną, odżywiając i łagodząc
podrażnienia skóry wrażliwej. Zawiera 5 olejów roślinnych i olejków eterycznych o właściwościach regenerujących. Wtapia się w skórę,
która rano staje się bardziej miękka, nabiera uczucia komfortu i jest mniej reaktywna. Regenerujący Olejek na Noc, stworzony został w
99% ze składników pochodzenia naturalnego i posiada certyfikat bio, działa w nocy i odbudowuje barierę ochronną skóry, odżywia oraz
koi suchą skórę. Konsystencja „suchego olejku”, na bazie olejków eterycznych i roślinnych, szybko się wchłania w skórę.

Korzyści:

Intensywnie odżywia
Koi suchą i wrażliwą skórę
Zmniejsza uczucie ciągnięcia skóry

Formuła:

99% składników pochodzenia naturalnego.
Posiada certyfikat bio
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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*.
*Oprócz pompek i zakrętek z różnych surowców możliwych do recyklingu tylko w Butikach SPA Caudalie dzięki współpracy z Terracycle.

Badania:

100% kobiet stwierdziło, że podrażnienia skóry zostały złagodzone*

* Badanie kliniczne. % zadowolonych uczestniczek. 24 ochotniczki. 21 dni

Składniki aktywne Regenerującego Olejku na Noc Caudalie Vinosource Hydra:

Olej z winogron - jest doskonałym źródłem witaminy E, nawet lepszym niż oliwa z oliwek. Witamina E z kolei znana jest ze
swoich silnych właściwości neutralizujących wolne rodniki. Dzięki swoim właściwością antyoksydacyjnym ma zdolność do
opóźniania procesów starzenia się skóry. Olej z winogron zawiera też inny silny składnik przeciwutleniający zwany
proantocyjanidyną. Ten przeciwutleniacz może pomóc wyrównać koloryt skóry.
Olejek jojoba - Ciężko wymienić wszystkie zbawienne dla skóry właściwości olejku jojoba, w związku z tym postaramy się
wymienić te najważniejsze. Jest on bardzo skuteczną, wielozadaniową substancją sprawdzającą się w codziennej rutynie dbania
o skórę. Jest humektantem, w związku z tym zatrzymuje wodę w skórze dbając o jej ciągłe nawilżenie. Wykazuje działanie
antyseptyczne. Z uwagi na zawartość witaminy E działa przeciwutleniająco. Normalizuje produkcję sebum oraz jednocześnie
jest niekomedogenny. Z uwagi na właściwości antyoksydacyjne może sprzyjać produkcji kolagenu, który nadaje skórze jędrność.
Ma właściwości kojące.
Olejek sezamowy - zawdzięcza swoje pozytywne działanie na skórę bogactwu w jedno- i wielonienasycone tłuszcze, takie jak
linolowy, oleinowy, palmitynowy i stearynowy, a także kwasy tłuszczowe omega-6, flawonoidowe fenolowe przeciwutleniacze,
witaminy (A, E, B1, B2 i B3), oraz minerały (cynk, wapń, magnez). Dzięki nim odżywia skórę bez jej natłuszczania oraz chroni ją
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Olejek eteryczny z róży - stosowany jest w zabiegach kosmetycznych od tysięcy lat. Sama róża, jak dowodzą znaleziska kopalne
jest już z nami od około 35 milionów lat. Do tej pory poznano wiele jej zastosować, z których na uwagę szczególnie zasługują.
Działanie kojące, które zawdzięcza swoim właściwością przeciwzapalnym, dzięki którym potrafi ograniczać zaczerwienienie i
delikatną opuchliznę twarzy. Chroniąc powierzchnie skóry spowalnia jej proces starzenia. Ponadto, dzięki swoim głęboko
odżywczym właściwością nawilża skórę, co sprawia, że jest ona zdrowsza, jędrniejsza i bardziej promienna.
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Sposób użycia Regenerującego Olejku na Noc Caudalie Vinosource Hydra:

Wskazówki dotyczące stosowania:
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Wieczorem nałożyć 6 kropli Regenerującego Olejku na Noc. Stosować samodzielnie lub przed nałożeniem kremu. Nie nakładać na
okolice oczu.

Porada Winoterapeuty:

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

Co zawiera Caudalie Vinosource Hydra Regenerujący Olejek na Noc:

Skład:
Caprylic/capric triglyceride, vitis vinifera (grape) seed oil, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, sesamum indicum (sesame) seed oil,
helianthus annuus (sunflower) seed oil, cymbopogon martini oil, geraniol, tocopherol, tocopheryl acetate, rosa damascena flower oil,
citronellol, linalool, citral, farnesol, limonene, eugenol.(173/006)

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 Regenerującego Olejku na Noc Caudalie Vinosource Hydra i odpowiedzi na nie:

1. Czy Olejku Vinosource-Hydra można używać w ciągu dnia?

Tak. Olejek Vinosource-Hydra można stosować w ciągu dnia, ponieważ nie reaguje on na słońce.

2. Czy Olejek na Noc Vinosource-Hydra nadaje się do skóry tłustej?

Nie testowaliśmy Olejku na Noc na skórze tłustej, ale – w przeciwieństwie do rozpowszechnionego przekonania – potrzebuje ona
zawartych w olejach kwasów tłuszczowych wzmacniających jej płaszcz hydrolipidowy i chroniących przed utratą wody.
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3. Czy Regenerujący Olejek na Noc Vinosource-Hydra zawiera olejki eteryczne?

Tak, Regenerujący Olejek na Noc zawiera dwa olejki eteryczne bio: olejek różany i olejek palmarozowy, a także trzy oleje roślinne bio: olej
z pestek winogron, olej sezamowy i olej z jojoby.

4. Czy Regenerujący Olejek na Noc Vinosource-Hydra to produkt bio?

Tak, Regenerujący Olejek na Noc Vinosource-Hydra posiada certyfikat bio.

 

Galeria
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