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BIODERMA SENSIBIO MASK maska 75 ml
 

Cena: 59,90 PLN

Opis słownikowy

Producent BIODERMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

BIODERMA SENSIBIO MASK maska intensywna pielęgnacja nawilżająca i łagodząca dla skóry wrażliwej i reaktywnej.

Działanie i właściwości

Łagodzi stany zapalne i podrażnienia natychmiastowo i na długi czas, podnosi próg tolerancji skóry- skóra jest bardziej odporna i lepiej
chroniona przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego, staje się więc mniej reaktywna opatentowany kompleks Toléridine®

Maska Sensibio Mask łagodzi uczucie przegrzania, zaczerwienienia i ściągnięcia, przywracając skórze blask

Składniki nawilżające maski Sensibio Mask dają długotrwałe uczucie komfortu i odbudowują barierę ochronną skóry, zapobiegając
wnikaniu czynników podrażniających

Ponieważ maska Sensibio Mask została przygotowana ze starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych o udowodnionej
delikatności, nie zawiera środków konserwujących ani zapachowych, jest doskonale tolerowana

Nałożenie maski Sensibio Mask to chwila relaksu i ukojenia dla skóry- jej gładka i aksamitna konsystencja daje cudowne uczucie
komfortu

Maska Sensibio Mask nie zatyka porów i jest hipoalergiczna
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Właściwości

Bezzapachowa

Hipoalergiczna 

Nie zawiera substancji powierzchniowo czynnych ani konserwujących 

Nie zatyka porów

Sposób użycia

Nałóż grubą warstwę maski Sensibio Mask raz lub dwa razy w tygodniu na twarz (omijając okolice oczu) i szyję po oczyszczeniu skóry
(najlepiej przy użyciu płynu micelarnego Sensibio H2O) 

Pozostaw maskę na 10 do 15 minut, aby aktywne składniki wniknęły w głąb skóry, następnie zmyj lub zetrzyj wacikiem nadmiar maski

Do codziennego stosowania zalecamy również, niezależnie od rodzaju skóry, Sensibio Light, krem nawilżający i łagodzący do skóry
normalnej i mieszanej, lub Sensibio Rich, krem łagodzący i intensywnie odżywiający do skóry suchej i bardzo suchej

 

Skład

WATER (AQUA), GLYCERIN, CETEARYL ISONONANOATE, ISOHEXADECANE, GLYCOL PALMITATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
TRICETEARETH-4 PHOSPHATE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, MANNITOL, XYLITOL, GLYCYRRHETINIC ACID, RHAMNOSE, LAMINARIA
OCHROLEUCA EXTRACT, GLYCOL STEARATE, PEG-2 STEARATE, PENTYLENE GLYCOL, TITANIUM DIOXIDE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL
ACRYLATE CROSSPOLYMER, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, DISODIUM EDTA, XANTHAN GUM, SODIUM HYDROXIDE,
ALUMINA, STEARIC ACID
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