
 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

 

Bioderma Pigmentbio Night Renewer, rozjaśniający krem do
twarzy, na noc, 50ml
 

Cena: 131,50 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Widocznie rozjaśnia istniejące przebarwienia
Rozjaśnia i ujednolica koloryt skóry
Stymuluje produkcję kolagenu, ujędrniając skórę
Przyspiesza odnowę komórkową dla intensywnej regeneracji skóry
Zwiększa elastyczność
Zapewnia długotrwałe nawilżenie i efekt rozświetlenia
Jego nawilżająca tekstura działająca niczym maska na noc, wzmacnia penetrację składników aktywnych nadając skórze efekt
rozświetlenia.
Doskonale tolerowany - Nie zatyka porów - Świeża i lekka konsystencja

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.

Pigmentbio Night renewer zawiera technologię LUMIREVEAL™ inspirowaną wiodącą kuracją stosowaną przez dermatologów, aby
efektywnie redukować przebarwienia. Za pomocą mechanizmów biologicznych, produkt wspomaga redukcję nadmiaru melaniny w
skórze, rozjaśniając istniejące przebarwienia i zapobiegając powstawaniu nowych. Dzięki składnikowi aktywnemu (heksapeptyd-2)
Pigmentbio Night renewer stymuluje produkcję kolagenu dla uzyskania efektu wygładzonej i rozświetlonej skóry o poranku. Nocna
kuracja wzbogacona o koktajl witaminowy, zapewnia wzmocnienie efektu rozjaśnienia skóry oraz ochronę jej bariery ochronnej:

połączenie witaminy C i E wzmacnia działanie rozjaśniające a także przeciwdziała pierwszym oznakom starzenia się skóry
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Witamina PP zapewnia długotrwałe nawilżenie i wzmacnia barierę ochronną skóry.

 Stosowanie:

Codziennie - wieczorem
  Etap 1
  Nałóż wieczorem na twarz i szyję, oczyszczoną wcześniej przy użyciu Pigmentbio H2O lub Pigmentbio Foaming cream.
  Etap 2
  Krem może być stosowany sam lub po wcześniejszym zaaplikowaniu koncentratu Pigmentbio C-Concentrate.

Przebarwienia i plamy pigmentacyjne widoczne na skórze są odzwierciedleniem naszego codziennego życia. Ich źródłem są
zanieczyszczenia, nadmierna ekspozycja na słońce, wiek, ciąża, podrażnienia, które powstają na skórze itp. Zaburzenia pigmentacji są
związane z nadmierną produkcją melaniny. 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. Noc to doskonały czas na regenerację skóry. Pigmentbio Night renewer przyspiesza odnowę komórek skóry,
stymuluje produkcję kolagenu dla uzyskania efektu wygładzonej i rozświetlonej cery o poranku.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty:
Przywraca jednolity koloryt skóry
Wyrównany koloryt skóry: 91% (1)
Poprawa jędrności skóry
Skóra ujędrniona: 96% (1)

Długotrwałe rezultaty:
Rozjaśnia cerę
Rozjaśnienie: +52% (2)
Poprawia elastyczność skóry
Jędrność: +43% (2)
Regeneruje skórę
Skóra jest bardziej jędrna i sprężysta o poranku: 100% (3)

(1) Test przeprowadzony pod nadzorem dermatologicznym z udziałem 23 ochotników ze skóra wrażliwą, fototypem III do IV oraz
plamami pigmentacyjnymina twarzy, w wieku od 20 do 50 lat, przez 7 dni.
(2) Ocena skuteczności działania przeciw przebarwieniom pod nadzorem dermatologicznym, z udziałem 21 ochotników ze skórą suchą
(24%), normalną (24%), mieszaną (28%) oraz tłustą (24%), z fototypem III do IV oraz plamami pigmentacyjnymi na twarzy, w wieku od 25
do 47 lat, przez 56 dni.
(3) Ocena skuteczności działania przeciw przebarwieniom pod nadzorem dermatologicznym, z udziałem 21 ochotników ze skórą suchą
(24%), normalną (24%), mieszaną (28%) oraz tłustą (24%), z fototypem III do IV oraz plamami pigmentacyjnymi na twarzy, w wieku od 25
do 47 lat, przez 84 dni.

Producent:

Naos
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