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CAUDALIE Zestaw Vinoperfect na przebarwienia, Serum +
Esencja + Krem
 

Cena: 169,99 zł

Opis słownikowy

Postać Serum + Krem + Esencja

Producent CAUDALIE

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Zestaw w edycji limitowanej zawiera:

Serum Rozjaśniające Przebarwienia Vinoperfect 30 ml: serum to poprawia wygląd przebarwień, wyrównuje koloryt cery i nadaje jej
blask. Działa na wszystkie rodzaje przebarwień (spowodowane przez działanie promieni słonecznych, trądzik, zmiany hormonalne oraz
wiek) i na każdą cerę, nawet najwrażliwszą.

+ Skoncentrowana Glikolowa Esencja Dodająca Blasku Vinoperfect 50 ml w prezencie: jest jednocześnie skuteczna i wyjątkowo
delikatna dla skóry. Usuwa martwe komórki powodujące jej szarzenie i ożywia jej naturalny blask.

+ Glikolowy Krem na Noc na Przebarwienia Vinoperfect 15 ml w prezencie: w nocy działa jak delikatny peeling, który rano odsłania
odświeżoną, promienną skórę.

Zobowiązanie do ekoodpowiedzialności: opakowanie jest przyjazne dla środowiska i w 100% nadaje się do recyklingu.* Zostało
wyprodukowane z papieru z lasów objętych zrównoważoną gospodarką i zadrukowane farbami roślinnymi. Produkty w zestawie –
podobnie jak wszystkie produkty Caudalie – nie zawierają parabenów, fenoksyetanolu, laurylosiarczanu sodowego, ftalanów, olejów
mineralnych, PEG, silikonów ani składników pochodzenia zwierzęcego.
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* W miejscach, w których znajdują się odpowiednie instalacje.

Warto wiedzieć:

O winiferynie - «kiedy winorośl płacze, kobiety się uśmiechają». Wszystko zaczęło się od
pradawnej tradycji. Gdy do regionu Bordeaux zawita zima krążący w winorośli sok zbiera się w
dolnych partiach rośliny. Kiedy przychodzi wiosna, sok ten powoli rusza ku górze i gromadzi
się na szczytach przyciętych pędów w postaci perlistych kropelek. To, co nazywa się płaczem
winorośli zapowiada pojawienie się pąków. Niegdyś sok ten zbierały młode kobiety pracujące
w winnicach. Smarowały sobie nim twarz i ręce. Zauważyły, że kropelki soku zmniejszają
plany na skórze i rozjaśniają cerę narażoną na niedogodności związane z pracą pod gołym
niebem. W "żyłach" winorośli płynie najprawdziwszy eliksir świata. Aby poznać ten dar natury,
profesor Vercauteren zbadał cenny sok i wyizolował jego naturalny, czysty składnik,
winiferynę. To naukowe odkrycie pozwoliło nam poznać wyjątkowy wpływ tej cząsteczki na
rozjaśnienie cery i plamy. Działanie to zostało potwierdzone i opatentowane. Winiferyna jest
62 razy skuteczniejsza od witaminy C i świetnie tolerowana nawet przez bardzo wrażliwą cerę.
Dzięki prowadzonym przez Caudalie badaniom tajemnicza rozświetlająca siła soku z winorośli
nie jest już legendą! Winiferyna rozjaśnia wszystkie plamy niezależnie od tego, czy są
spowodowane przez słońce, trądzik, czy hormony, a także bez względu na wieku i
pochodzenie etniczne użytkownika. W 2005 r. wprowadziłam na rynek serum Vinoperfect
zawierające winiferynę w dużym stężeniu. Produkt ten bardzo szybko stał się bestsellerem na
całym świecie. Miliony kobiet przekonały się do niego dzięki jego wyjątkowo silnemu działaniu
na plamy i zdolności rozświetlania cery. Natura jest niewyczerpanym źródłem dobrze
strzeżonych sekretów urody. Jednym z nich jest winiferyna" - Mathilde Thomas
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