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CAUDALIE Vinotherapist Wegańskie Masło do Ciała, 250 ml
 

Cena: 79,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 250 ml

Postać masło do ciała

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Caudalie Vinotherapist Wegańskie Masło do Ciała Uzupełniające Lipidy i w jakim celu się go używa?

Zapobiegające drapaniu się i gwarantujące 100% przyjemności Wegańskie Masło do Ciała Uzupełniające Lipidy Vinotherapist™
intensywnie odżywia skórę przez 24 godziny, regeneruje skórę suchą ze skłonnością do atopii i zapewnia jej długotrwałe uczucie
komfortu. Jego gęsta, jedwabista konsystencja wzbogacona lipidami pochodzenia roślinnego łagodzi uczucie swędzenia i ściągnięcia, a
także nadaje miękkość i elastyczność nawet bardzo wrażliwej skórze.

Formuła:

98% składników pochodzenia naturalnego.
Produkt przebadany dermatologicznie
Wegański
Zapach w 100% naturalnego pochodzenia
Widoczne rezultaty
90% działanie łagodzące1

95% działanie przeciw drapaniu się1

Nawilżenie przez 24 godziny2

1 Badanie kliniczne, % ocen pozytywnych, 22 ochotniczki, 28 dni.
2 Badanie aparaturowe.

Czy wiesz, że...?
Nasze nawilżające kosmetyki Vinotherapist™ 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, wytwarzane ze szkła i tworzyw z recyklingu, bardziej przyjazne dla środowiska*.
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*Oprócz pompek i zakrętek z różnych surowców możliwych do recyklingu tylko w Butikach SPA Caudalie dzięki współpracy z Terracycle.

Składniki aktywne Caudalie Vinotherapist Wegańskie Masło do Ciała:

Olejek winogronowy: W 100% naturalnego pochodzenia, tłoczony na zimno. Ma naturalne właściwości odżywcze i
przeciwutleniające. Olej z winogron jest doskonałym źródłem witaminy E, nawet lepszym niż oliwa z oliwek. Witamina E z kolei
znana jest ze swoich silnych właściwości zwalczających 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.
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.
Olej z drzewa egipskiego: W 100% naturalnego pochodzenia, tłoczony na zimno. Wzmacnia barierę skórną, odżywia i
odbudowuje skórę suchą.

Sposób użycia Vinotherapist Wegańskiego Masło do Ciała uzupełniającego lipidy od Caudalie:

Rano i wieczorem rozgrzać w dłoniach niewielką ilość Masła do Ciała Vinotherapist™ i wmasować w całe ciało okrężnymi ruchami z dołu
do góry. Szczególną uwagę należy zwrócić na szorstkie i bardzo przesuszone części ciała, takie jak łokcie i kolana, aby natychmiast
przywrócić im gładkość i uczucie komfortu.

Masło można stosować rano i wieczorem, każdego dnia.

Porada Winoterapeuty:

Jego bogata, jedwabista konsystencja o delikatnym migdałowym zapachu ułatwia masaż i gwarantuje chwilę najczystszej przyjemności
przy każdym użyciu kremu. Obejrzyj film prosto z naszego spa w Bordeaux, prezentujący automasaż stosowany przez naszych
Vinoterapeutów

Skład:
aqua/water/eau, butyrospermum parkii (shea) butter extract, glycerin, cococaprylate/ caprate, vitis vinifera (grape) seed oil, c10-18
triglycerides, hexyldecyl stearate, isocetyl stearate, octyldodecyl myristate, sucrose distearate, sucrose stearate, balanites roxburghii
seed oil, prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil, saccharide isomerate, polyacrylate crosspolymer-6, caprylyl glycol,
ethylhexylglycerin, potassium sorbate, xanthan gum, tocopherol, helianthus annuus (sunflower) seed oil, sodium phytate, citric acid,
sodium citrate, parfum (fragrance).(322/023)

Warto wiedzieć:

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
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
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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 serii Wegańskiego masła do ciała Caudalie Vinotherapist oraz odpowiedzi na nie:

1. Czym się różni Masło do Ciała Vinotherapist™ od Balsamu do Ciała Vinosculpt?
Wegańskie Masło do Ciała Uzupełniające Lipidy Vinotherapist™ to nawilżający, zapobiegający drapaniu się, łagodzący podrażnienia i
odżywczy produkt do skóry suchej skłonnej do atopii. Liftingująco-Ujędrniający Balsam Vinosculpt to ujędrniający produkt działający
jednocześnie na 4 kluczowe strefy ciała: ramiona, piersi, brzuch i pośladki, aby ujędrnić skórę.

2. Czym Wegańskie Masło do Ciała Uzupełniające Lipidy Vinotherapist™ różni się od Balsamu do Ciała z Kwasem Hialuronowym?
Wegańskie Masło do Ciała Uzupełniające 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.

3. Czy Masło do Ciała Vinotherapist™ jest najbardziej odpowiednim produktem Caudalie do bardzo suchej skóry?
Tak, Masło do Ciała Vinotherapist™ jest najbardziej odpowiednim produktem do skóry suchej i wrażliwej skłonnej do atopii. Łagodzi ono
swędzenie i intensywnie odżywia przez 24 godziny nawet szorstkie miejsca.

* Badanie aparaturowe.
 

Galeria
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