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BIODERMA SEBIUM Lotion Booster 200 ml
 

Cena: 66,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaBIODERMA SEBIUM Lotion Booster 200 mlWskazania:Skóra tłusta i mieszana, także skłonna do wrażliwościFormuła
delikatnie perfumowanaTestowany pod nadzorem dermatologicznym i medycznym (2)Dobra tolerancja (2)Niekomedogenny
(2)Hipoalergiczny (5)2. Eurofins comedogenicity test5. HRIPTDziałanieNawilża skórę przez 8 godzinBiologicznie reguluje produkcję
sebumReguluje pH skóryZwęża poryWygładza powierzchnię skóryZapobiega pojawianiu się niedoskonałościRezultat: bardziej
rozświtelona, zdrowa skóra.Skóra jest lepiej przygotowana do aplikacji preparatu pielęgnacyjnego, skuteczność zastosowanej
pielęgnacji zwieksza się o 77%.Produkt testowany dermatologicznie na skórze typu Azjatyckiego, hipoalergiczny, dobrze tolerowany, nie
zatyka porów.Delikatny zapach, świeża, nieklejąca konsystencja.BIOLOGICZNE DZIAŁANIE 

Sébium Lotion na d?ugi czas przywraca równowag? skórze mieszanej i t?ustej, jest bezpieczny
nawet dla bardzo wra?liwej skóry.Sk?adniki aktywne zawarte w boosterze reguluj?
produkcj? sebum i zapobiegaj? powstawaniu niedoskona?o?ci:

Gliceryna zapewnia niezb?dne nawil?enie (1) Glukonian Cynku oraz Witamina B6 reguluje produkcj? sebum i
matuje skór? (2) Lipolicyna reguluje pH skóry, aby unikn?? rozwoju bakterii odpowiedzialnych za powstawanie
zmian tr?dzikowych (3,4,5) Patent FluidactivTM biologicznie reguluje jako?? sebum, zapobiega ich zatykaniu i
przeciwdzia?a tym samym powstawaniu niedoskona?o?ci.(6) 

Rezultat:

Powierzchnia skóry jest wyg?adzona, pory s? zw??one dzi?ki zastosowaniu po??czenia kwasu
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agarowego oraz kwasu salicylowego (7).

Potrójne dzia?anie: nawil?a przez 8 godzin, reguluje produkcj? sebum, a tak?e reguluje pH.

1. Fluhr, Br J D 20082. Stamatiadis D et al. Inhibition of 5 alpha-reductase activity in human skin by
zinc and azelaic acid. Br. J. Dermatol. 1988; 119 (5): 627-632.3. Supplier file4. Abels, Journal of
Cosmetic Dermatology 2014 (13 p103-108)5. Korting, Clinical Investigator, 1993 71:644-6486.
Confirmed patent communication (Jacopo Novelli)7. Effect of salicylic acid on the complexion
(CIREC study Lb13105) – February 2014 Agaric acid: Supplier file.

Sposób użyciaStosować rano i/lub wieczorem, po wcześniejszym oczyszczeniu skóry żelem antybakteryjnym Sébium Gel Moussant lub
płynem micelarnym Sébium H2O.Wmasować palcami lub przy użyciu bawełnianych wacików.Następnie zastosować krem do pielęgnacji
skóry.Jeśli problem się utrzymuje skontaktuj się z dermatologiem lub farmaceutą.SkładSKŁADNIKI - INCIAQUA/WATER/EAU, PEG-11
METHYL ETHER DIMETHICONE, BUTYLENE GLYCOL, GLYCERIN, FOMES OFFICINALIS (MUSHROOM) EXTRACT, CAPRYLOYL GLYCINE,
POLYSORBATE 20, SODIUM CITRATE, ZINC GLUCONATE, SALICYLIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, MANNITOL, SODIUM
METABISULFITE, XYLITOL, RHAMNOSE, PYRIDOXINE HCL, PROPYL GALLATE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL,
FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, PHENOXYETHANOL, FRAGRANCE (PARFUM). BI 727
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