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BIODERMA SEBIUM SENSITIVE Krem 30 ml
 

Cena: 61,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania

BIODERMA SEBIUM SENSITIVE Krem 30 ml

+

 BIODERMA SENSIBIO żel 200 ml

Sebium Sensitive Łagodzący krem wspomagający leczenie skóry trądzikowej marki Bioderma to produkt, który został stworzony z myślą
o skórze wrażliwej, podrażnionej kuracjami przeciwtrądzikowymi. Krem stanowi połączenie pielęgnacji z miejscowym leczeniem
trądziku. Redukuje zmiany trądzikowe, podrażnienia, zmniejsza zaczerwienienie i nawilża. Doskonale nadaje się do stosowania jako baza
pod makijaż. Przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieżyod 10. roku życia.DziałanieBioderma Sebium Sensitive Łagodzący krem
wspomagający leczenie skóry trądzikowej działa łagodząco na skórę podrażnioną w wyniku kuracji dermatologicznych. W trakcie
dłuższego stosowania, dzięki technologii SeboRestore (Patent Fluidactiv(TM) + Bakuchiol) krem dociera do przyczyn podrażniania skóry
skłonnej do trądziku oraz przyczyn powstania zmian trądzikowych. Przywraca równowagę w składzie sebum, tak by skóra mogła
odzyskać naturalne funkcje nawilżenia na długi czas oraz zapobiega powstawaniu nowych zmian trądzikowych. Sébium Sensitive
oddziałuje również na skórę z niedoskonałościami, działa łagodząco na podrażnienia i pomaga odzyskać komfort. Wzmacnia skórę
sprawiając, że staje się ona bardziej odporna na podrażnienia. Krem redukuje też uczucie ściągnięcia. Zastosowany w kremie kompleks
InflaStop, łagodzi podrażnienia, niweluje zaczerwienienie skóry, likwiduje zmiany trądzikowe bez działania keratolitycznego (aby uniknąć
większych podrażnień). Gliceryna natomiast odpowiada za natychmiastowy wzrost poziomu nawilżenia oraz jego wysoki poziom nawet
przez 12 h. Pudry matujące z zawartością cynku niwelują błyszczenie się skóry zapewniając błyskawiczny i długotrwały efekt.
Wyjątkowa, delikatnie perfumowana formuła kremu sprawia, że podrażnienia skóry zostają złagodzone, a skóra odzyskuje uczucie
komfortu. Krem charakteryzuje się lekką konsystencją, Jest doskonale tolerowany i nie zatyka porów. Hipoalergiczny i wolny od
parabenów. Testowany pod kontrolą dermatologiczną.Sposób użyciaStosuj raz lub dwa razy dziennie, po wcześniejszym oczyszczeniu
skóry twarzy antybakteryjnym żelem Sébium Gel moussant (kojąco-łagodzącym żelem Sensibio Gel moussant do skóry wrażliwej) lub
płynem micelarnym Sébium H2O.W przypadku gdy podrażnienia skóry się utrzymują skonsultuj się z lekarzem dermatologiem lub
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farmaceutą.SkładAQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER, DIPROPYLENE GLYCOL, ZINC
GLUCONATE, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, VINYL DIMETHICONE/METHICONE SILSESQUIOXANE CROSSPOLYMER,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ARACHIDYL ALCOHOL, BEHENYL ALCOHOL, POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6, SODIUM
POLYACRYLATE, GLYCYRRHETINIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, ARACHIDYL GLUCOSIDE, BAKUCHIOL, LAMINARIA OCHROLEUCA
EXTRACT, MANNITOL, XYLITOL, SODIUM METABISULFITE, RHAMNOSE, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, TOCOPHEROL,
FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, FRAGRANCE (PARFUM).
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