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Avene woda termalna 300 ml
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 ml

Postać Wody

Producent AVENE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Avene woda termalna 300 ml w postaci sprayu to produkt, który może być wykorzystywany zarówno na twarz, jak i na całe
ciało. Produkt może być stosowany przez całą rodzinę, w tym przez osoby dorosłe, pacjentów w podeszłym wieku, a także przez
młodzież, dzieci, a nawet niemowlęta – przy jego stosowaniu nie ma ograniczeń wiekowych. Kosmetyk dostępny jest w wygodnym w
stosowaniu atomizerze, którego używanie jest bardzo proste. Produkt kosmetyczny Avene woda termalna 300 ml może być stosowany
zarówno w warunkach domowych, jak i poza domem, w tym w pracy czy też w podróży.

Na co jest Avene woda termalna 300 ml? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienna pielęgnacja skóry o szczególnych
potrzebach. Avene woda termalna 300 ml sprawdzi się między innymi w przypadku skóry wrażliwej i nadwrażliwej, poza tym kosmetyk
można wykorzystać w przypadku skóry ze skłonnością do podrażnień oraz alergii. Preparat ma silne działanie pielęgnacyjne, co
zawdzięcza zawartości w swojej formule kluczowego składnika, czyli wody termalnej Avene. Składnik ten jest bogaty w cenne
mikroelementy oraz krzemiany, poza tym obfituje w aktywną mikroflorę. Produkt może stanowić wsparcie w przypadku trwających
kuracji dermatologicznych, poza tym sprawdzić się po zabiegach chirurgicznych oraz przy oparzeniach słonecznych czy też przy
zaczerwienieniach skóry. Kosmetyk wykorzystać można łagodząco też przy pokrzywce, podrażnieniach po depilacji czy też w czasie
leczenia trądzikowego. Avene woda termalna 300 ml znajduje też zastosowanie w przypadku pieluszkowego zapalenia skóry, poza tym
może być stosowana na ukąszenia, skaleczenia czy też opuchliznę bądź obrzęki.
W opakowaniu znajduje się 300 ml Avene woda termalna w postaci sprayu. W skład kosmetyku wchodzi woda termalna Avene, a
gazem rozpylającym jest azot. Podstawowy składnik kosmetyku, woda termalna Avene, to produkt pozyskiwany od 1874 roku ze źródeł
zlokalizowanych we Francji. Woda termalna Avene wydobywana jest z podziemnych źródeł, a jej transport przez kolejne warstwy Ziemi
sprawia, że dodatkowo wzbogacana jest o cenne pierwiastki i minerały. W składzie kosmetyku Avene woda termalna 300 ml nie ma
dodatku konserwantów. Woda termalna wyróżnia się poza tym niską mineralizacją, poza tym ma unikalny skład. Podstawowymi
składnikami wody termalnej są: magnez oraz wodorowęglan wapnia, a oprócz tego krzemionka oraz żelazo, miedź, mangan i cynk. Jest
to produkt bakteriologicznie czysty, który ma pH 7,5.

Jak stosować kosmetyk Avene woda termalna 300 ml? Korzystanie z kosmetyku jest bardzo wygodne. Wystarczy spryskać skórę
wodą termalną wprost z atomizera, a następnie odczekać chwilę, po czym delikatnie skórę osuszyć. Minerały zawarte w produkcie
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działają normalizująco na wydzielanie sebum, poza tym produkt redukuje niedoskonałości cery, odświeża skórę i przywraca jej komfort,
a oprócz tego zabezpiecza ją przed podrażnieniami. Przed zastosowaniem kosmetyku należy zapoznać się z treścią dołączonej do
opakowania ulotki bądź informacjami podanymi na opakowaniu.

Skład
Avene Thermal Spring Water (Avene Aqua) Gas : Nitrogen.

Charakterystyka
Woda termalna Avene pozyskiwana od 1874 roku ze źródeł Avene-les-Bains we Francji wciąż powszechnie jest stosowana w
kosmetologii. Kolekcjonowana jest w sterylnym bloku zakładu produkcyjnego francuskiego Uzdrowiska Dermatologicznego w Avene.
Wydobywa się ją z podziemnych źródeł, w których panuje temperatura wyższa od temperatury otoczenia. W trakcie procesów
wydobywczych woda transportowana jest przez kolejne warstwy Ziemi, co pozwala na wzbogacenie jej w aktywne pierwiastki oraz wiele
cennych minerałów.

Woda termalna Avene nie posiada konserwantów i wyróżnia ją niska mineralizacja (207 mg/l) oraz unikalny skład, którego głównym
elementem jest wodorowęglan wapnia i magnezu, krzemionka (14 mg/l), jak również mikroelementy: Fe, Mn, Zn, Cu. Woda termalna
Avene posiada odczyn pH 7,5, dzięki czemu jest ona bakteriologicznie czysta.
Wyjątkowy skład wody termalnej Avene sprawia, że wykazuje ona działanie łagodzące oraz zmniejszające podrażnienia u osób ze skórą
wrażliwą, nadwrażliwą lub alergiczną. Co ważne, jest to cenny produkt w przypadku przebiegu wielu chorób o podłożu
dermatologicznym, jak np. atopowe zapalenie skóry (AZS) czy też trądzik różowaty. Wodę termalną Avene zaleca się do stosowania u
osób borykających się ze skórą nadmiernie wysuszoną i łuszczącą się, a także wrażliwą na promieniowanie UV (słoneczne i inne).

Woda termalna Avene polecana jest także pacjentom po zabiegach chirurgicznych, w trakcie kuracji dermatologicznych, a także
zmagających się z oparzeniami słonecznymi, zaczerwienieniami skóry oraz podrażnionymi spojówkami. Działanie łagodzące wody
termalnej Avene sprawia, że świetnie radzi sobie z takimi podrażnieniami jak pokrzywka, zaczerwienienie po goleniu lub depilacji, a także
po leczeniu trądzikowym. Produkt wykazuje działanie delikatnie relaksujące i odświeżające jako uzupełnienie mydła. Można go stosować
w formie utrwalenia makijażu oraz oczyszczania skóry po powrocie z pracy lub w trakcie podróży.

Stosowanie
Aplikacja wody termalnej Avene w formie atomizera jest prosta i wygodna. Wystarczy lekko spryskać twarz wodą, chwilę odczekać, a
następnie delikatnie ją osuszyć. Co ważne, jeśli nie usuniemy nadmiaru wody z twarzy, może ona działać na skórę wysuszająco. Za
sprawą minerałów zawartych w wodzie termalnej dochodzi do normalizacji poziomu wydzielanego sebum przez gruczoły łojowe, który
przyczynia się do efektu błyszczącej twarzy w strefie T (czoło, nos, broda).
Systematyczne stosowanie wody termalnej Avene zabezpiecza skórę przed podrażnieniami, niweluje wszelkie niedoskonałości cery,
przywraca skórze komfort i delikatnie ją odświeża. Zawarte w niej sole mineralne sprawiają, że jest to doskonały dermokosmetyk do
pielęgnacji pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt, leczenia obrzęków, skaleczeń, opuchlizny lub ukąszeń.

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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