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CAUDALIE Vinosource Hydra Serum S.O.S z Kwasem
Hialuronowym, 30 ml
 

Cena: 99,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać serum

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Caudalie Vinosource Hydra Serum S.O.S Nawilżające z Kwasem Hialuronowym i w jakim celu się go używa:

Nawilżające Serum S.O.S z kwasem hialuronowym Vinosource od Caudalie nieprzerwanie gromadzi i rozprowadza wodę w głębokich
warstwach, by przywrócić wodną równowagę skóry, która staje się dzięki temu bardziej jędrna i odświeżona.Przywraca równowagę
wodną naskórka, dzięki czemu skóra jest wyraźnie odżywiona i ukojona, zachowując elastyczność i miękkość.

Serum łączy w sobie różne inteligentne składniki nawilżające, dzięki czemu aktywizuje wewnętrzne mechanizmy nawilżania, reguluje
przepływ wody i przywraca równowagę skóry, która natychmiast staje się nawodniona, pulchna i sprężysta. Jej potrzeby są
zaspokojone, a podrażnienia złagodzone, dzięki czemu na długo odzyskuje elastyczność i miękkość.

Ten bardzo lekki, świeży produkt o wodnej konsystencji rozpływa się w palcach.
Lekki zapach o owocowych nutach ukrytych w świeżym bukiecie: kwiatów mandarynki, liści drzewa cytrynowego, wody ogórkowej i
świeżej mięty.

Formuła naszego Nawadniającego Serum S.O.S. Vinosource została udoskonalona po 01.06.2021 r. Informacje opublikowane przed tą
datą dotyczą poprzedniej formuły.
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Korzyści:

Zapewnia ciągłe wchłanianie i uwalnianie wody
Przywraca równowagę wodną w skórze
Nawilża

Formuła:

Produkt niekomedogenny
Nie zawiera olejów
Produkt przebadany dermatologicznie
Wegański
Ocena w serwisie Yuka: Doskonały

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...?
Kwas hialuronowy występuje w różnych formach o niskiej, średniej i dużej masie cząsteczkowej. Forma o niskiej masie cząsteczkowej –
taka, jaka występuje w Serum S.O.S z Kwasem Hialuronowym – wchłania się w skórę, nawilża ją i wygładza drobne zmarszczki.

Badania:

93% kobiet stwierdziło, że ich skóra stała się jędrniejsza1

+44% nawilżenia po ośmiu godzinach2

1Badanie kliniczne, % ocen pozytywnych, 33 ochotniczki, 28 dni.
2Badanie aparaturowe. Korneometria. 11 ochotniczek.

Składniki aktywne Serum S.O.S Nawilżającego z Kwasem Hialuronowym 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. Forma o niskiej masie cząsteczkowej – taka, jaka
występuje w Serum S.O.S z Kwasem Hialuronowym – wchłania się w skórę, nawilża ją i wygładza drobne zmarszczki.
Woda winogronowa bio - 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 Serum S.O.S z Kwasem Hialuronowym Caudalie Vinosource Hydra:

Wskazówki dotyczące stosowania:

Serum S.O.S z Kwasem Hialuronowym stosować rano i wieczorem na twarz i szyję przed nałożeniem kremu.

Porada Winoterapeuty:

Wieczorem dodaj kilka kropel Regenerującego Olejku na Noc do niewielkiej ilości Serum S.O.S. Nawilżona, odżywiona skóra po
przebudzeniu gwarantowana!
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Co zawiera Serum S.O.S z Kwasem Hialuronowym Caudalie Vinosource Hydra:

Skład:
Aqua/water/eau, vitis vinifera (grape) fruit water, glycerin, butylene glycol, ethylhexyl palmitate, palmitoyl grape seed extract, polyacrylate
crosspolymer-6, caprylyl glycol, squalane, vitis vinifera (grape) juice, xanthan gum, sorbitan oleate, sodium carboxymethyl beta-glucan,
citric acid, hyaluronic acid, sorbitan laurate, sodium phytate, sodium benzoate, sodium hydroxide, disodium acetyl glucosamine
phosphate, potassium sorbate, myristyl malate phosphonic acid, parfum (fragrance).(245/059)

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 Serum S.O.S z Kwasem Hialuronowym Caudalie Vinosource Hydra i odpowiedzi na nie:

1. Czy to serum nadaje się do skóry wrażliwej?

Tak. Serum Vinosource-Hydra zostało przetestowane. Jest doskonale tolerowane przez 100% osób ze skórą wrażliwą.

2. Jaki rodzaj kwasu hialuronowego znajduje się w Serum Vinosource-Hydra?

Serum S.O.S Vinosource-Hydra zawiera kwas hialuronowy o bardzo niskiej masie cząsteczkowej, żeby wnikać głęboko w skórę i trwale ją
nawilżać.

3. Czy mogę używać Serum S.O.S do skóry mieszanej?

Tak. Serum Vinosource-Hydra nadaje się dla każdej skóry odwodnionej. Nie jest tłuste i nie działa komedogennie, dzięki czemu
doskonale nadaje się dla każdego rodzaju skóry, również mieszanej.

4. Czy Serum nadaje się dla kobiet ciężarnych i karmiących?
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Nie ma przeciwwskazań do stosowania Serum, podobnie jak do stosowania pozostałych produktów z linii Vinosource-Hydra (oprócz
Olejku na Noc, który zawiera olejki eteryczne). W każdym przypadku należy zasięgnąć porady lekarza.

 

Galeria
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