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Avene Cleanance Hydra oczyszczający krem łagodzący 400
ml
 

Cena: 73,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 400 ml

Postać Kremy

Producent AVENE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Avene Cleanance Hydra oczyszczający krem łagodzący – skóra wrażliwa, podrażniona i z niedoskonałościami

Avene Cleanance Hydra oczyszczający krem łagodzący to produkt kosmetyczny przeznaczony do stosowania na skórę wrażliwą, z
niedoskonałościami oraz osłabioną i podrażnioną przez zabiegi przeciwtrądzikowe. Może być używany przez młodzież i osoby dorosłe.
Receptura produktu zawiera glikol, siarczan dekstranu, wodę termalną Avene i delikatną bazę myjącą. Jego formuła ma świeży, lekki
zapach i fizjologiczne pH. Po nałożeniu na skórę i wymieszaniu z wodą tworzy kremową, delikatną pianę.

Skóra pełni wiele ważnych funkcji, które pozwalają utrzymać prawidłową pracę organizmu. Jedną z nich jest obrona narządów
wewnętrznych przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak niska temperatura, promienie słoneczne, wiatr czy zanieczyszczenia
środowiska. Pomaga jej w tym bariera ochronna zbudowana z wody i lipidów. Wspiera ona utrzymanie prawidłowego poziomu
nawilżenia naskórka i wspomaga prawidłowe funkcjonowanie skóry. Problem pojawia się, gdy warstwa ochronna zostaje naruszona.
Może to nastąpić na skutek różnych czynników, np.:
● niewłaściwej pielęgnacji,
● stosowanie agresywnych zabiegów,
● ekspozycji na stres,
● narażenia się na ekstremalne warunki pogodowe.
Skóra może stać się wtedy podrażniona i nadwrażliwa. W takim stanie wymaga delikatnej pielęgnacji. Wtedy przede wszystkim ważne
jest także to, żeby nie szkodzić i nie powodować powstawania kolejnych podrażnień. Dlatego nie powinno się używać do mycia gorącej
wody oraz produktów ze składnikami pomagającymi mocno oczyszczać, wysuszać czy złuszczać cerę. Mogą one powodować
zaostrzenie się zmian.

Można stosować kosmetyki ze składnikami, które pomagają odbudować barierę ochronną naskórka, zredukować uszkodzenia i
przywrócić mu równowagę. Warto zadbać, aby miały także łagodną formułę, taką jak oczyszczający krem łagodzący Avene Cleanance
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Hydra.

Zawiera on delikatną bazę myjącą, która w połączeniu z pozostałymi składnikami produktu wspiera łagodzenie suchej i podrażnionej
skóry. Pomaga oczyszczać przesuszony i podrażniony zabiegami przeciwtrądzikowymi naskórek.
W składzie obecny jest także glikol, który jest prekursorem niezbędnych lipidów w skórze, takich jak ceramidy, cholesterol i kwasy
tłuszczowe. Pomaga wznawiać naturalną syntezę tłuszczy w naskórku i zapobiegać jego przesuszaniu. Siarczan dekstranu wspomaga
łagodzenie podrażnień i redukowanie zaczerwienień. Wspiera procesy kojące i odbarwiające. Z kolei woda termalna Avene wspomaga
walkę z trądzikiem.
Składniki te pomagają odbudować płaszcz hydrolipidowy skóry, nawilżyć i odżywić ją oraz przywrócić uczucie komfortu.

Produktu można używać codziennie. Należy zaaplikować go na wilgotną skórę twarzy rano lub wieczorem, a następnie dodać niewielką
ilość wody i spienić opuszkami palców. Kolejny krok to wmasowanie żelu kolistymi ruchami w twarz i szyję. Na koniec trzeba spłukać
produkt i osuszyć skórę bez pocierania jej.
Można dodatkowo spryskać twarz wodą termalną Avene. Zawiera składniki, które pomagają przywrócić cerze miękkość.

Charakterystyka

Oczyszcza i chroni przesuszoną i podrażnioną skórę wskutek kuracji przeciwtrądzikowych. Przywraca komfort skóry i łagodzi
podrażnienia mogące pojawić się w wyniku stosowania leków przeciwtrądzikowych.

Oczyszcza: Delikatnie oczyszcza wrażliwą skórę dzięki łagodnym substancjom oczyszczającym.
Odżywia: Nawilża i odżywia skórę; odbudowuje i chroni barierę hydrolipidową uszkodzoną przez drażniące i wysuszające
kuracje przeciwtrądzikowe.
Łagodzi: Woda termalna Avène koi i łagodzi podrażnienia.

Cleanance HYDRA łagodzący krem oczyszczający jest szczególnie polecany do skóry wrażliwej, podrażnionej i wysuszonej
przez kuracje przeciwtrądzikowe.

Stosowanie
Stosować rano i/lub wieczorem na twarz. Nałożyć i lekko spienić, a następnie delikatnie osuszyć skórę. Jeśli jest potrzeba, zakończyć
rytuał, spryskując twarz delikatną mgiełką Wody termalnej Avène, a następnie lekko osuszyć skórę.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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