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CAUDALIE Vinotherapist Regenerujący Krem do Rąk i
Paznokci, 75 ml
 

Cena: 39,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać krem

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

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

Caudalie Regenerujący Krem do Rąk i Paznokci Vinotherapist odżywia i regeneruje suche dłonie, nie zostawiając tłustej warstwy, a
jednocześnie chroni je przed wysuszeniem i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Łagodzi uczucie ściągnięcia, nadaje skórze
miękkość i wzmacnia paznokcie oraz skórki wokół nich.

Formuła:

98% składników pochodzenia naturalnego.
Wegański
Widoczne rezultaty
100% kobiet stwierdziło, że uczucie ściągnięcia jest mniejsze*.

* Badanie kliniczne, % ocen pozytywnych, 20 ochotniczki, 28 dni.

Czy wiesz, że...?
Regenerujący Krem do Rąk i Paznokci Vinotherapist™ jest wzbogacony olejem z awokado i oliwą z oliwek – tłuszczami silnie
odżywiającymi skórę, zmniejszającymi uczucie dyskomfortu i zapobiegającymi odwodnieniu.

Zobowiązanie Caudalie dla planety :
Opakowania możliwe do recyklingu tylko w Butikach SPA Caudalie dzięki współpracy z Terracycle.

Składniki aktywne Regenerującego Kremu do Rąk i Paznokci Caudalie Vinotherapist:

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

Jak stosować Caudalie Regenerujący Krem do Rąk i Paznokci z serii Vinotherapist od Caudalie:

Regenerujący Krem do Rąk i Paznokci Vinotherapist stosować w miarę potrzeb, wcierając go również w paznokcie i skórki wokół nich.

Porada Winoterapeuty:

Tak, Regenerujący Krem do Rąk i Paznokci Caudalie Vinotherapist intensywnie odżywia suche dłonie dotknięte uczuciem ściągnięcia i
łagodzi podrażnienia. Chroni też przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi wysuszającymi skórę, takimi jak wiatr i klimatyzacja,
wzmacniając ją i zapobiegając jej odwodnieniu.

Co zawiera krem do rąk Caudalie Vinotherapist:

Aqua/water/eau, glycerin, cetearyl alcohol, vitis vinifera (grape) seed oil, glyceryl stearate, butyrospermum parkii (shea) butter extract,
palmitoyl grape seed extract, sodium cetearyl sulfate, coco-caprylate/caprate, tocopheryl acetate, limonene, persea gratissima (avocado)
oil, caprylyl glycol, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, potassium sorbate, phytosterols, olea europaea (olive) fruit oil, linalool,
sodium hydroxide, carbomer, geraniol, sodium carboxymethyl beta-glucan, sorbitan oleate, tocopherol, ascorbyl palmitate, parfum
(fragrance), citral.(061/136)

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)
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
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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 rąk Vinotherapist od Caudalie oraz odpowiedzi na nie:

1. Czy Regenerujący Krem do Rąk i Paznokci Vinotherapist™ nadaje się do rąk suchych?
Tak, Regenerujący Krem do Rąk i Paznokci Vinotherapist™ intensywnie odżywia suche dłonie dotknięte uczuciem ściągnięcia i łagodzi
podrażnienia. Chroni też przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi wysuszającymi skórę, takimi jak wiatr i klimatyzacja, wzmacniając
ją i zapobiegając jej odwodnieniu.

2. Czy Regenerujący Krem do Rąk i Paznokci Vinotherapist™ zostawia na rękach tłustą warstwę?
Nie. Receptura Regenerującego Kremu do Rąk i Paznokci została opracowana w taki sposób, aby silnie odżywiać i regenerować, a
jednocześnie szybko się wchłaniać bez pozostawiania tłustej warstwy.

3. Co mogę zrobić, jeżeli mam bardzo suche dłonie?
Jeżeli masz bardzo suche dłonie, posmaruj je grubą warstwą Regenerującego Kremu do Rąk i Paznokci Vinotherapist™, załóż
bawełniane rękawiczki i pozostaw je na całą noc. Wzmocni to odżywcze działanie kremu.
 

Galeria
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