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BIODERMA CICABIO LOTION Spray 40 ml
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaCicabio Lotion sprayKojąco-naprawczy spray osuszający rany i hamujący sączenieDziałanieDługotrwały efekt osuszenia
skóry - utrzymujący się do 8 godzin Łagodzi uczucie dyskomfortu i ogranicza chęć drapania Wspomaga odbudowę skóry Chroni
naskórekBardzo dobrze tolerowany - Bezzapachowy - Wygodny w użyciu i łatwy w aplikacji sprayCicabio Lotion spray wspomaga
odbudowę skóry działając osuszająco w miejscu, gdzie skóra jest osłabiona lub podrażniona. Formuła zawiera naturalne pudry
absorbujące, które tworzą odpowiednie środowisko sprzyjające gojeniu skóry i gwarantują długotrwały efekt osuszenia utrzymujący się
do 8 godzin po aplikacji. Aktywne składniki działają na każdym etapie procesu biologicznej odbudowy naskórka*. Ponadto
biomimetyczny* składnik aktywny patent ANTALGICINE™, sprawia, że Cicabio Lotion Spray łagodzi skórę, ogranicza uczucie
dyskomfortu i potrzebę drapania. Antybakteryjne składniki (miedź i cynk) chronią naskórek przed działaniem czynników utrudniających
gojenie. Specjalnie opracowana formuła dermatologiczna zwiększa próg tolerancji skóry.Sposób użyciaStosuj 1-2 razy dziennie Etap 1
Przed każdym użyciem mocno wstrząśnij buteleczką, aż usłyszysz kuleczki wewnątrz opakowania. Etap 2 Po oczyszczeniu spryskaj
miejscowo podrażniony obszar. Etap 3 Aplikując preparat na skórę twarzy w pierwszej kolejności spryskaj dłoń lub płatek kosmetyczny,
a następnie zastosuj na skórę twarzy. Etap 4 Zetrzyj nadmiar produktu. Etap 5 Zamknij dokładnie po użyciu.Unikaj kontaktu z oczami.
Nie nakładaj na skórę z ranami wysiękowymi lub wyraźnie uszkodzoną. Stosuj tylko na zmieniony, podrażniony obszar. W przypadku
wątpliwości dotyczących stosowania u dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy lub jeśli podrażnienie skóry utrzymuje się, skonsultuj się z
pracownikiem służby zdrowia.SkładAQUA/WATER/EAU BUTYLENE GLYCOL FRUCTOOLIGOSACCHARIDES ZINC OXIDE NANO SILICA
COPPER SULFATE MANNITOL XYLITOL ZINC SULFATE VITIS VINIFERA (GRAPE) VINE EXTRACT RHAMNOSE ASIATICOSIDE
MADECASSIC ACID ACETYL DIPEPTIDE-1 CETYL ESTER ASIATIC ACID SODIUM HYALURONATE. BI 762
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