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Bioderma Photoderm Apres Soleil SOS, mgiełka kojąca,
łagodząca skórę po oparzeniach słonecznych, 125ml
KRÓTKA DATA (do 2022-11-30)
 

Cena: 43,04 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 ml

Postać spray

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

 Działanie

Natychmiastowo chłodzi i koi skórę oparzoną przez promieniowanie słoneczne
Odświeża dzięki formule lekkiej mgiełki
Przywraca optymalne nawilżenie skóry
Przedłuża trwałość opalenizny
Dobrze tolerowany przez skórę - Nie zatyka porów

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.

Oprócz intensywnego działania kojącego, Photoderm Après-Soleil SOS wzmacnia naturalne mechanizmy obronne skóry i stymuluje
naturalną obronę skóry po ekspozycji na słońce, chroniąc DNA komórek naskórka przed negatywnymi skutkami działania
promieniowania UV.

 Stosowanie:

Stosuj po nadmiernej ekspozycji na słońce
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  Etap 1
  Przed użyciem mocno wstrząśnij.
  Etap 2
  Aplikuj na czystą i suchą skórę.
  Etap 3
  Rozpyl mgiełkę równomiernie, trzymając butelkę ok. 20 cm od skóry.
  Etap 4
  Pozostaw do wchłonięcia.
  Etap 5
  W razie potrzeby powtórz aplikację.
Stosuj na zdrową skórę. Unikaj kontaktu z oczami. Produkt nie chroni przed słońcem.

Objawami oparzenia słonecznego jest nadmierne uczucie pieczenia skóry, któremu towarzyszy intensywne zaczerwienienie.
Testowany pod nadzorem medycznym

Natychmiastowe rezultaty:
Błyskawicznie odświeża skórę
Zapewnia uczucie świeżości: 85% (1)
Zapewnia natychmiastowe ukojenie
Już po pierwszym zastosowaniu widocznie redukuje oparzenia (2)

Długotrwałe rezultaty:
Zapewnia ukojenie
Działa do 48 godzin po zastosowaniu (2)
Przedłuża trwałość opalenizny
Dłuższy czas utrzymywania się opalenizny: 90% pod 7 dniach (1)
Przywraca nawilżenie skóry
Skóra utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia do 3 godzin po zastosowaniu (3)

Producent:

Naos
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