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Bioderma Cicabio Creme, krem naprawczy o maksymalnej
ochronie przeciwsłonecznej, SPF50+, 30ml
 

Cena: 53,75 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Zmniejsza uczucie dyskomfortu
Nawilża
Przyśpiesza proces gojenia
Odbudowuje naskórek wysokiej jakości
Uśmierza ból i swędzenie
Oczyszcza dzięki zawartości środków przeciwbakteryjnych: miedzi i cynku
Tworzy oddychający film dla optymalnej ochrony skóry i ukojenia
Chroni przed słońcem dzięki bardzo wysokiej ochronie UV SPF 50+ i ogranicza ryzyko powstawania przebarwień po bliznach (brązowe
plamy)
Łagodzi dyskomfort i zmniejsza chęć drapania
Bardzo dobrze tolerowany - Nie zatyka porów - Idealny pod makijaż - Bezzapachowy - Wodoodporny

Wszystkie formuły produktów BIODERMA są oparte na ekobiologii, która znajduje się w centrum podejścia NAOS - po to, aby lepiej
chronić ekosystem skóry i wzmaniać jej naturalne mechanizmy. Na długi czas.

Cicabio SPF 50+ pomaga zregenerować osłabioną skórę wystawioną na promieniowanie słoneczne, działając na każdym etapie procesu
biologicznej odbudowy naskórka i ograniczając ryzyko powstawania przebarwień po bliznach (małe, brązowe plamy).
Synergiczne połączenie resveratrolu, miedzi i wyciągu z Centella asiatica zapewnia wysoką jakość odbudowy naskórka.
Maksymalna ochrona SPF 50+ ogranicza ryzyko powstawania przebarwień.
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Składniki przeciwbakteryjne (miedź-cynk) oczyszczają naskórek.
ANTALGICINE™ szybko łagodzi uczucie dyskomfortu i zmniejsza chęć drapania.
Nawilżająca i ochronna konsystencja, oparta na kwasie hialuronowym, jest nietłusta i nie klei się, co zapewnia komfortową aplikację.

 STOSOWANIE:

Stosuj aż do całkowitej regeneracji skóry
  Etap 1
  Stosuj na podrażniony obszar.
  Etap 2
  Stosuj, jeśli Twoja skóra narażona jest na ekspozycję słoneczną.
Unikaj stosowania w okolicy oczu. Jeśli podrażnienie skóry utrzymuje się, skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia. Nie nakładaj na
rany lub oparzenia spowodowane nadmierną ekspozycją na słońce. Nie wystawiaj niemowląt i małych dzieci na słońce. Nadmierna
ekspozycja na słońce może zaszkodzić zdrowiu. W przypadku dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy skonsultuj się z pracownikiem służby
zdrowia.

Skóra jest naszą główną barierą przed czynnikami zewnętrznymi, izoluje i chroni nasz organizm. Na osłabionej skórze, która zostanie
wystawiona na działanie słońca, mogą pojawić się przebarwienia po bliznach (brązowe plamy) i pozostawiać nieestetyczne ślady, które z
biegiem czasu będą się na niej utrwalać.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty:
Łagodzi uczucie dyskomfortu
Skóra jest ukojona: 91%*
Przwrócenie uczucia komfortu: 95%*
Nawilża
Skóra jest bardziej nawilżona i elastyczna: 91%*

Długotrwałe rezultaty:
Odbudowuje naskórek
Skóra jest zregenerowana: 76% *
Nawilża
Skóra jest nawilżona: 91% *

* Test przeprowadzony na 22 ochotnikach w wieku od 28 do 68 lat, w połączeniu z cerą tłustą, przez 28 dni.

Producent:

Naos
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