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Bioderma Pigmentbio C-Concentrate, rozjaśniający
koncentrat do twarzy, z witaminą C, 15ml
 

Cena: 122,33 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Zmniejsza i rozjaśnia istniejące przebarwienia
Zapobiega powstawaniu nowych przebarwień
Wygładza i rozświetla skórę
Wyrównuje koloryt nadając skórze blasku
Nawilża nawet do 8 godzin
Nie zatyka porów - Lekka i otulająca żelowo-kremowa konsystencja - Szybko się wchłania

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.

Laboratorium Bioderma opracowało technologię LUMIREVEAL™ w oparciu o inspirację wiodącymi terapiami leczenia przebarwień.
Skutecznie działa na 3 etapach powstawania przebarwień, zapewniając wysoką tolerancję:

Stan zapalny: glabradyna zapobiega powstawaniu stanów zapalnych, które wywołują nadmierną produkcję melaniny;
Produkcja: andrografolid i kwas azelainowy ograniczają produkcję melaniny;
Eliminacja: Przyspiesza odnowę komórkową usuwając nadmiar melaniny zgromadzony w komórkach

Pigmentbio C-Concentrate dostarcza koktajl witamin niezbędnych dla skóry: witamina C, E i PP, które chronią i wzmacniają jej barierę
ochronną.
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Wysokie stężenie kwasów AHA / BHA (kwas glikolowy i salicylowy) zapewnia skuteczne, a zarazem delikatne działanie złuszczające, bez
uszkadzania i wysuszania skóry, zapewniając 8-godzinne nawilżenie.

STOSOWANIE:

W przypadku monoterapii zaleca się stosowanie kuracji Pigmentbio C-Concentrate od 1 do 3 miesięcy codziennie lub co drugi dzień.
Etap 1
Przed pierwszym użyciem, naciśnij mocno dwoma kciukami wieczko, aby uwolnić witaminę C. Odkręć wieczko, by sprawdzić, czy cały
proszek witaminy C został przesypany. Następnie przykręć kroplomierz i potrząsaj buteleczką przez ok. 10 sekund, by wszystkie
składniki dokładnie się wymieszały.
Etap 2
Każdego wieczoru nałóż 5 kropli koncentratu na twarz i szyję, po dokładnym oczyszczeniu skóry Pigmentbio H2O lub Pigmentbio
Foaming Cream. Koncentrat może być stosowany samodzielnie lub przed wieczorną pielęgnacją Pigmentbio Night Renewer.
Etap 3
Dla podtrzymania efektów przez cały rok powtarzaj miesięczną kurację co 3 miesiące.

Unikaj kontaktu z oczami. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją. Po zastosowaniu może wystąpić delikatne uczucie mrowienia, które
jest związane z działaniem produktu i powinno po chwili ustąpić. Jeżeli podrażnienie nie mija, zaprzestań stosowania produktu i
skonsultuj się z lekarzem.

Przebarwienia i plamy pigmentacyjne widoczne na skórze są odzwierciedleniem naszego codziennego życia. Pojawiają się ze względu
na różne czynniki: nadmierna ekspozycja na słońce (plamy soczewicowate słoneczne), wiek (plamy soczewicowate starcze), ciąża
(melasma), blizny lub plamy (przebarwienia pozapalne) lub przebarwienia powstałe na skutek otarć czy ran. Zaburzenia pigmentacji są
związane z nadmierną produkcją melaniny, która powoduje powstawanie ciemnych plam na skórze. Kobiety w walce z przebarwieniami
oczekują natychmiastowych efektów. Warto jednak pamiętać, że proces przywracania skórze jednolitego kolorytu oraz pozbycia się
przebarwień wymaga czasu, cierpliwości oraz systematyczności.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Długotrwałe rezultaty:
Zmniejsza rozmiar istniejących przebarwień
Rozmiar przebarwień: -41%*
Przywraca skórze naturalny blask
Rozświetlenie skóry: +87%*

* Test wykonany pod nadzorem dermatologicznym z udziałem 21 ochotników z plamami starczymi w wieku od 21 do 48 lat, przez 56
dni.

Producent:

Naos

Wygładza powierzchnię skóry

Wygładzenie skóry: +85%*
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