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CAUDALIE Vinotherapist Krem do stóp, 75 ml
 

Cena: 31,15 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać krem

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

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

Krem do Stóp Vinotherapist od Caudalie odżywia i regeneruje stopy przesuszone, a nawet popękane. Łagodzi uczucie ściągnięcia,
zmniejsza szorstkość i nadaje skórze miękkość oraz elastyczność.

Formuła:

95% składników pochodzenia naturalnego.
Produkt przebadany dermatologicznie
Wegański
Widoczne rezultaty
95% kobiet stwierdziło, że skóra ich stóp jest odżywiona*.

*Badanie kliniczne, % ocen pozytywnych, 21 ochotniczki, 28 dni.

Czy wiesz, że...?
Krem do Stóp Vinotherapist od Caudalie jest wzbogacony wyciągiem z francuskiej winorośli. Liście winorośli zawierają taniny i
flawonoidy pomagające zmniejszyć zaczerwienienia i pobudzić mikrokrążenie, co przeciwdziała uczuciu ciężkich nóg.

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.

Składniki aktywne Kremu do Stóp z serii Caudalie Vinotherapist:

Olejek winogronowy: W 100% naturalnego pochodzenia, tłoczony na zimno. Ma naturalne właściwości odżywcze i
przeciwutleniające. Naturalna i organiczna mieszanka składników aktywnych takich jak resweratrol, flawonoidy, kwas linolowy,

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
https://www.centrum-apteka.pl/caudalie-vinotherapist-krem-do-stop-75-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
czy witamina E, zwana witaminą młodości zapewnia efekty ujędrniające, wygładzające i rozjaśniające, jednocześnie wspierając
naturalny metabolizm komórkowy skóry oraz syntezę kolagenu pomagając rewitalizować skórę od spodu. Te wszystkie efekty
razem pomagają poprawić jędrność i elastyczność skóry oraz opóźniają proces jej starzenia.
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.
Wyciąg z winorośli: Wytwarzany we Francji, bogaty w taniny i flawonoidy. Pomaga zwalczać uczucie ciężkich nóg i zmniejsza
zaczerwienienia spowodowane suchością skóry. Ekstrakt z winorośli stabilizuje elastynę oraz włókna kolagenowego, które
odpowiadają za właściwą sprężystość skóry. Ponadto chroni przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych.
Charakteryzuje się działaniem antybakteryjnym, przeciwzapalnym, a także zdolnością do zwalczania wolnych rodników.

Jak stosować Caudalie Regenerujący Krem do stóp z serii Vinotherapist od Caudalie:

Krem do Stóp Vinotherapist™ stosować rano i/lub wieczorem po umyciu, na suchą skórę. Krem rozgrzać w dłoni i wmasować w stopę
okrężnymi ruchami w kierunku stawu skokowego. Krem do Stóp Vinotherapist™ stosować rano i/lub wieczorem po umyciu, na suchą
skórę. Krem rozgrzać w dłoni i wmasować w stopę okrężnymi ruchami w kierunku stawu skokowego.

Porada Winoterapeuty:

Odpręż się dzięki automasażowi opracowanemu przez naszych Vinoterapeutów: połóż jedną dłoń na wierzchu, a drugą na podeszwie
stopy, a następnie wykonuj nimi drobne ruchy trące od przodu do tyłu. Dostosuj automasaż do swoich potrzeb, wykonując intensywne
ruchy, żeby pobudzić krążenie (szczególnie przydatne w przypadku zimnych stóp) lub delikatne ruchy łagodzące. Odpręż się dzięki
automasażowi opracowanemu przez naszych Vinoterapeutów: połóż jedną dłoń na wierzchu, a drugą na podeszwie stopy, a następnie
wykonuj nimi drobne ruchy trące od przodu do tyłu. Dostosuj automasaż do swoich potrzeb, wykonując intensywne ruchy, żeby
pobudzić krążenie (szczególnie przydatne w przypadku zimnych stóp) lub delikatne ruchy łagodzące.

Co zawiera krem do stóp Caudalie Vinotherapist:

Skład:
Aqua/water/eau, glycerin, dicaprylyl carbonate, butyrospermum parkii (shea) butter, cetearyl alcohol, sodium stearoyl glutamate,
butylene glycol, hexyldecanol, hexyldecyl laurate, sodium polyacrylate, dimethicone, polymethyl methacrylate, stearalkonium hectorite,
caprylyl glycol, potassium sorbate, limonene, propylene carbonate, citric acid, tocopheryl acetate, vitis vinifera (grape) seed oil, vitis
vinifera (grape) leaf extract, ginkgo biloba leaf extract, linalool, sodium phytate, tocopherol, sodium carboxymethyl beta-glucan, alcohol,
sodium metabisulfite, parfum (fragrance), geraniol.(099/038)

Brak listy w Caudalie:

bez związków endokrynnie czynnych: parabenów, fenoksyetanolu, ftalanów, triklosanu, triklokarbanu, BHA, smoły, barwników
syntetycznych, 1,4-Dioksanu, formaldehydu, paraformaldehydu, izopropyloaminy, trietanolaminy, bisfenolu A (BPS)
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w poszanowaniu środowiska: bez nylonu, EDTA, kwasu nitrylotrioctowy NTA, cyklotetrasiloksanu, silikonów*, behentrimonium
chloride, mikrodrobin plastiku*, octinoxate*, oktokrylenu benzofenonego (w tym oksybenzonu)
bez pochodnych petrochemicznych: olejów mineralnych (petrolatum, wazeliny, parafiny, isoparaffine C10-11, isododecane,
isohexadecane, uwodornionego poliizobutenu, wosków syntetycznych, cerezyny, ozokerytu)
bez składników pochodzenia zwierzącego: kwasu hialuronowego kurzęcego/bydlęcego, kolagenu wieprzowego, skwalenu z
rekina, elastyny wołowej, lanoliny owczej, karminy, keratyny, za wyjątkiem miodu i wosku pszczelego
Wysoka tolerancja: siarczany (etoksylowany laurylosiarczan sodu, laurylosiarczan amonu), chlorofenzyna, rezorcyna,
palmitynian retinylu, hydrochinon, etery glikolu (w tym butoksyetanol, 2-methoksyetanol, glikol propylenowy), chlorki
benzalkoniowe, MIT (metyloizotiazolinon), MCIT (metyloizotiazolinon), Cocamide MEA (kokoamid monoetanoloaminowy), O-
Phenylphenol i sole, Diazolidinyl Urea (diazolidynylomocznik), Imidazolidinyl Urea (imidazolidynomocznik), hydantoina DMDM,
bronidox, bronopol, poloxamer*, politlenek etylenu (PEG)*, nanocząsteczki

* Usunięte ze wszystkich formuł do roku 2022. Nieujawnione syntetyczne substancje zapachowe (W składach produktów mogą
znajdować się ujawnione syntetyczne substancje zapachowe, które spełniają poniższe kryteria: (1) syntetyczne substancje zapachowe
nie zawierają żadnego ze składników z tej listy oraz (2) syntetyczne substancje zapachowe mają stężenie niższe niż 1%, z wyjątkiem
wód orzeźwiających i ich pochodnych (żelu pod prysznic, balsamu do ciała i kremu do rąk Thé, Wyjątkowego Olejku) oraz krem
przeciwsłoneczny.

Często zadawane pytania odnośnie kremu do stóp Vinotherapist od Caudalie oraz odpowiedzi na nie:

1. Czy Krem do Stóp Vinotherapist™ nadaje się do stóp bardzo suchych?
Tak, Krem do Stóp Vinotherapist™ odżywia i regeneruje stopy przesuszone, a nawet popękane pięty. Jest wzbogacony masłem shea i
olejem z pestek winogron. Rozpływa się na skórze i silnie ją odżywia.

2. Czy Krem do Stóp Vinotherapist™ zostawia na stopach tłustą warstwę?
Nie. Gęsty Krem do Stóp Vinotherapist™ szybko wchłania się w skórę, nie pozostawiając tłustej, lepkiej ani śliskiej warstwy.

3. Czy w przypadku uczucia ciężkich nóg mogę stosować Krem do Stóp Vinotherapist?
Tak. Wzbogacony wyciągiem z winorośli Krem do Stóp Vinotherapist™ pomaga pobudzić mikrokrążenie, dzięki czemu łagodzi
dolegliwości nóg, łydek i stóp.

4. Dlaczego stopy potrzebują specjalnego kremu nawilżającego?
Skóra stóp jest około 10 razy grubsza niż skóra twarzy. W związku z tym jest z natury bardziej sucha i trzeba ją dobrze nawilżać.
Zapobiega to stwardnieniom i odciskom.
 

Galeria
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