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CAUDALIE Woda winogronowa, 75 ml
 

Cena: 29,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać spray

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Woda Winogronowa Caudalie i w jakim celu się ją używa?

Opracowana z myślą o bardzo wrażliwej cerze Woda Winogronowa Caudalie łagodzi podrażnienia i silnie nawilża. Działa
przeciwutleniająco i prebiotycznie. Zwalcza wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się skóry, a także wzmacnia i równoważy
mikrobiotę skórną, dzięki czemu skóra nabiera znacznie zdrowszego wyglądu.

Formuła:

100% składników pochodzenia naturalnego.
Produkt przebadany dermatologicznie
Wegański
100% plastic collect

Badania:

-61% nadwrażliwości skórnej1

+ 127%* nawilżenia2

-56% wolnych rodników3

1Badanie kliniczne, test mrowienia, zmniejszenie wrażliwości skórnej, 20 ochotniczek.
2Ocena aparaturowa. Korneometria. 12 ochotniczek.
3Test in vitro, DPPH (stabilne wolne rodniki), redukcja wolnych rodników.

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.
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Składniki aktywne Wody Winogronowej Caudalie:

Woda winogronowa - Powstająca z wody deszczowej filtrowanej przez korzenie winorośli woda winogronowa jest naturalnie
pełna minerałów i mikroelementów. Jest otrzymywana z winogron bio. Zawiera przeciwutleniające polifenole i działające
nawilżająco polisacharydy. Nawilża, łagodzi, działa przeciwutleniająco i prebiotycznie. Wzmacnia mikrobiotę skórną, dzięki
czemu skóra jest wyraźnie zdrowsza.

Sposób użycia Wody Winogronowej Caudalie:

Wskazówki dotyczące stosowania:

Spryskuj twarz Wodą Winogronową o każdej porze dnia. Nie trzeba jej potem wklepywać. Woda jest natychmiast wchłaniana. Nie
wysycha.

Porada Winoterapeuty:

Wody Winogronowej można używać na wiele sposobów: - po przebudzeniu i po zmyciu makijażu, aby zapewnić efekt tonizujący -
podczas upałów lub po treningu w celu odświeżenia skóry - przechowywać w lodówce, aby uzyskać intensywniejszy efekt schłodzenia.

Co zawiera Woda Winogronowa Caudalie:

Skład:
Vitis Vinifera (Grape) Fruit Water, Vitis Vinifera (Grape) Juice, Nitrogen

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 Wody Winogronowej Caudalie i odpowiedzi na nie:

1. Jakie zalety ma Woda Winogronowa?

Woda Winogronowa to roślinna mgiełka o wielu zaletach: łagodzi podrażnienia, nawilża, działa przeciwutleniająco i prebiotycznie.
Wzmacnia mikrobiotę skórną, dzięki czemu skóra jest wyraźnie zdrowsza.
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2. Czy woda winogronowa jest odpowiednia dla skóry wrażliwej?

Tak. Udowodniono klinicznie, że woda winogronowa zmniejsza wrażliwość skóry o 61%*.
*Badanie kliniczne, test kłucia, zmniejszenie wrażliwości skóry, 20 ochotników.

3. Co oznacza prebiotyk?

Mikrobiota na powierzchni skóry zawiera miliony dobrych i złych bakterii. Prebiotyczny produkt odżywia dobre bakterie skóry i zapewnia
jej równowagę dla zdrowszego wyglądu skóry.

4. Czy woda winogronowa jest prebiotykiem?

Tak, woda winogronowa jest naturalnie bogata w cukry, które odżywiają dobre bakterie skóry, aby mogła się rozwijać. Wynik? Skóra,
która wygląda zdrowiej.

5. Czy woda winogronowa jest ekologiczna?

Grape Water składa się w 100% z ekologicznych winogron, ale nie posiada certyfikatu ekologicznego.
 

Galeria
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