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CAUDALIE Vinotherapist Body Lotion Balsam do Ciała, 200
ml
 

Cena: 69,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać balsam

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Balsam do ciała z serii Vinotherapist od Caudalie i w jakim celu się go używa?

Balsam do Ciała z Kwasem Hialuronowym od Caudalie błyskawicznie nawilża i odżywia, nadając skórze miękkość, elastyczność i
promienny wygląd na cały dzień, jak po zabiegu w Spa Vinothérapie™. Szybko się wchłania dzięki lekkiej, świeżej konsystencji, nie
zostawia tłustej warstwy i nadaje skórze delikatny zapach.

Formuła:

98% składników pochodzenia naturalnego.
Produkt przebadany dermatologicznie
Wegański
Widoczne rezultaty
87% kobiet stwierdziło, że ich skóra jest nawilżona przez cały dzień*.

*Badanie kliniczne, % ocen pozytywnych, 22 ochotniczki, 28 dni.

Czy wiesz, że...?
Nasze nawilżające kosmetyki Vinotherapy do ciała są bezpośrednio inspirowane specjalistyczną wiedzą z naszych Spa Vinothérapie™ –
łączą w sobie naturalne składniki aktywne otrzymywane z winorośli i winogron z wyjątkowymi zabiegami pielęgnacyjnymi.

Zobowiązanie dla planety:

Opakowania w 100% nadające się do recyklingu, bardziej przyjazne dla środowiska1.
Tubka 200 ml zawiera o 30% mniej tworzyw sztucznych2.
Flakon 400 ml jest produkowany z tworzywa sztucznego z recyklingu.
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1
Oprócz pompek i zakrętek z różnych surowców możliwych do recyklingu tylko w Butikach SPA Caudalie dzięki współpracy z Terracycle.

2W porównaniu z poprzednią tubką Balsamu do Ciała.

Składniki aktywne balsamu do ciała Caudalie Vinotherapist:

Masło Shea Bio: W 100% naturalnego pochodzenia, biologiczne, produkowane zrównoważonymi metodami w Burkina Faso
przez kobiecą spółdzielnię. Odżywa, regeneruje i odbudowuje skórę suchą. Masło Shea, znane również jako Masło Karite,
zawiera skuteczne w walce z wolnymi rodnikami witaminy A i E. Poprawia elastyczność skóry, oraz stopień jej nawilżenia. Jest
również naturalnym filtrem przeciwsłonecznym, a słońce pozostaje bez wątpienia jednym z najmocniej przyczyniających się do
starzenia skóry czynników.
Polifenole: Są otrzymywane z pestek francuskich winogron. Działają przeciwutleniająco i blokują 100% wolnych rodników.
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.
Kwas hialuronowy: o wysokiej masie cząsteczkowej, zapewnia natychmiastowy efekt nawilżenia. 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.

Sposób użycia Caudalie Vinotherapist Body Lotion:

Rano i wieczorem rozgrzać w dłoniach niewielką ilość Balsamu do Ciała z Kwasem Hialuronowym, nanieść balsam na całe ciało i
wmasować okrężnymi ruchami z dołu do góry. Szybko się wchłania dzięki lekkiej, świeżej konsystencji i nie zostawia tłustej warstwy.
Natychmiast po jego zastosowaniu można się ubrać. Rano i wieczorem rozgrzać w dłoniach niewielką ilość Balsamu do Ciała z Kwasem
Hialuronowym, nanieść balsam na całe ciało i wmasować okrężnymi ruchami z dołu do góry. Szybko się wchłania dzięki lekkiej, świeżej
konsystencji i nie zostawia tłustej warstwy. Natychmiast po jego zastosowaniu można się ubrać.

Porada Winoterapeuty:

Obejrzyj film prosto z naszego spa w Bordeaux, prezentujący automasaż stosowany przez naszych Vinoterapeutów.

Skład:
aqua/water/eau, coco caprylate/caprate, glycerin, vitis vinifera (grape) fruit water, butyrospermum parkii (shea) butter extract,
candelilla/jojoba/rice bran polyglyceryl-3 esters, glyceryl stearate, palmitoyl grape seed extract, cetearyl alcohol, sodium stearoyl
lactylate, saccharide isomerate, caprylyl glycol, xanthan gum, potassium sorbate, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer,
limonene, linalool, vitis vinifera (grape) juice, tocopherol, helianthus annuus (sunflower) seed oil, citric acid, sodium phytate, geraniol,
sodium hyaluronate, sodium hydroxide, sodium benzoate, sodium citrate, parfum (fragrance), citral.(227/071)
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Często zadawane pytania odnośnie serii Caudalie Vinotherapist oraz odpowiedzi na nie:

1. Czym Balsam do Ciała z Kwasem Hialuronowym różni się od Wegańskiego Masła do Ciała Uzupełniającego Lipidy Vinotherapist™?
Wegańskie Masło do Ciała Uzupełniające Lipidy jest przeznaczone do skóry suchej skłonnej do atopii i swędzenia. Łagodzi ono
podrażnienia i odżywia przez 24 godziny*. Balsam do Ciała z Kwasem Hialuronowym to nawilżający produkt do skóry normalnej i suchej.
Dzięki lżejszej konsystencji nie zostawia tłustej warstwy. Natychmiast po jego zastosowaniu można się ubrać. * Badanie aparaturowe.

2. Dlaczego w produkcie do pielęgnacji ciała zastosowano kwas hialuronowy?
Ponieważ chcemy zawrzeć w naszych produktach do pielęgnacji ciała tę samą specjalistyczną wiedzę co w produktach do twarzy. Kwas
hialuronowy makro to silnie działający składnik pozostający na powierzchni skóry, aby przez cały dzień utrzymywać jej optymalne
nawilżenie.

3. Który produkt Vinotherapist™ jest najbardziej odżywczy?
Wszystkie produkty Vinotherapist™ są odżywcze. Do skóry bardzo suchej zalecamy Wegańskie Masło do Ciała Uzupełniające Lipidy
Vinotherapist™ przeznaczone do skóry skłonnej do atopii i ubogiej w lipidy.

4. Dlaczego Balsam do Ciała z Kwasem Hialuronowym zawiera alkohol?
W jego składzie nie ma czystego alkoholu. Alkohol cetearylowy to emolient, dzięki któremu konsystencja produktu jest przyjemniejsza.
 

Galeria
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