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Avene DermAbsolu krem na dzień modelujący owal twarzy
40 ml
 

Cena: 128,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent AVENE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Avene DermAbsolu to specjalistyczny krem modelujący na dzień, który przeznaczony jest do pielęgnacji skóry twarzy z widocznymi
oznakami starzenia. Dzięki innowacyjnemu połączeniu składników aktywnych, takich jak m.in. Sytenol TM, polifenole z wanilii oraz
Glycerol, krem Avene DermAbsolu delikatnie wygładza skórę, przywraca naturalny owal twarzy i dodaje jej witalności. Aksamitna
konsystencja kremu o przyjemnym zapachu wspaniale pielęgnuje każdy typ skóry, w tym w szczególności skórę wrażliwą, zwiotczałą i
pozbawioną gęstości. Krem Avene DermAbsolu bardzo dobrze się wchłania i nie pozostawia na skórze tłustego filmu. Produkt
przeznaczony do codziennego stosowania.

Składniki
Avene Thermal Spring Water (Avene Aqua), Pentaerythrityl Tracaprylate/Tetracaprate, Glycerin, Coco-Caprylate/Caprate, Tribehenin
Peg-20 Esters, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (Butyrospermum Parkii Butter), Methyl Gluceth-20, Dimethicone, Glyceryl Linoleate,
Bakuchiol Behenyl Alcohol, Bis-Peg-12 Dimethicone Beeswax, Polymethyl Methacrylate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil
(Simmondsia Chinensis Seed Oil), Behenic Acid, Benzoic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Caprylyl Glycol, Dimethicone Crosspolymer,
Disodium Edta, Fragrance (Parfum), Glyceryl Linolenate, Glyceryl Oleate, Glyceryl Palmitate, Glyceryl Stearate, Glycine Soja (Soybean) Oil
(Glycine Soja Oil), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (Helianthus Annuus Seed Oil) Hydrogenated Polyisobutene, Hydrogenated
Starch Hydrolysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Mica, Peg-7 Trimethylolpropane, Coconut Ether,
Propylene Glycol, Silica, Sodium Hydroxide, Sodium Stearoyl, Glutamate, Sorbitan Isostearate, Titanium Dioxide (CI 77891) Tocopherol,
Tocopheryl Glucoside, Tribehenin, Vanilla Tahitensis Fruit Extract, Water (Aqua).

Charakterystyka
Krem modelujący owal twarzy Avene DermAbsolu wspiera pielęgnację skóry z widocznymi oznakami starzenia, a także wywiera
pozytywny wpływ na poprawę konturu oczu za sprawą unikalnego połączenia składników aktywnych o działaniu przeciwstarzeniowym:

polifenole z wanilii jako booster kwasu hialuronowego – wypełniają skórę i przywracają jej gęstość;
Sytenol™ - wzmacnia komórki i przyspiesza ich regenerację, pomagając przy tym w zachowaniu prawidłowej objętości skóry;
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Glikoleol – prekursor wśród lipidów niezbędnych dla skóry, odpowiedzialny za intensywne odżywienie skóry;
Woda termalna Avene – wykazuje działanie kojące i łagodzące podrażnienia.

Krem Avene DermAbsolu dedykowany jest przede wszystkim do pielęgnacji skóry zwiotczałej, a także w przypadku utraty gęstości skóry
oraz dyskomfortu tym spowodowanego. Regularne stosowanie kremu na dzień modelującego owal twarzy sprawia, że skóra staje się w
pełni wygładzona i wypełniony. Owal twarzy zostaje z powrotem przywrócony, a skóra zyskuje promienny wygląd, komfort i witalność.

Stosowanie
Krem modelujący owal twarzy Avene DermAbsolu należy stosować codziennie rano, na całą powierzchnię twarzy, szyję oraz dekolt.
Zaleca się unikanie kontaktu kremu z oczami. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
W razie intensywnej lub przedłużonej ekspozycji na słońce zaleca się zastosowanie dodatkowego kremu z ochroną przeciwsłoneczną.

Przeciwwskazania
Krem na dzień modelujący owal twarzy Avene DermAbsolu nie powinien być stosowany w przypadku pojawienia się nadwrażliwości na
jakikolwiek składnik aktywny produktu. W razie pytań dotyczących konkretnego wskazania lub wątpliwości związanych z wystąpieniem
działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed pierwszym użyciem produktu.

Ważne informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego. W razie pytań bądź
wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

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