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Bioderma Sebium Hydra, krem nawilżający do skóry tłustej i
ze skłonnością do trądziku, 40ml
 

Cena: 56,58 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Zmniejsza liczbę zaskórników i zmian trądzikowych
Intensywnie nawilża
Zmniejsza uczucie ściągnięcia
Łagodzi zaczerwienienia i przynosi skórze ukojenie
Doskonale tolerowany - Nie zatyka porów - Idealna baza pod makijaż

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.

Sébium Hydra biologicznie zapobiega działaniom niepożądanym, które występują podczas kuracji przeciwtrądzikowych:

Zawarte w nim substancje nawilżające (gliceryna) oraz regenerujące (ceramidy) ograniczają złuszczanie i ściągnięcie skóry.
Enoxolon i alantoina redukują zaczerwienienia i łagodzą podrażnienia skóry.
Zawarty w produkcie unikalny, patent FLUIDACTIV™ reguluje jakość sebum, zapobiegając jego gęstnieniu i blokowaniu porów, a
przez to powstawaniu zaskórników i zmian trądzikowych.

 Stosowanie:

Raz lub dwa razy dziennie
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  Etap 1
  Przed zastosowaniem oczyść skórę twarzy za pomocą Sébium Gel moussant (żel oczyszczający) lub Sébium H2O.
  Etap 2
  Delikatnie masuj aż do wchłonięcia.
Jeżeli problemy nie ustępują, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Izotretynoina to lek wykorzystywany głównie w terapii uporczywego i ciężkiego trądziku. Jest dostępna wyłącznie na receptę, dlatego o
jej stosowaniu decyduje dermatolog, który ma pełną wiedzę na temat właściwego stosowania oraz działań niepożądanych. Pomimo
bardzo skutecznych rezultatów, stosowanie izotretynoiny powoduje objawy niepożądane, zależnie od dawki, którą stosujemy. Podczas
stosowania kuracji można zauważyć tymczasowe zaostrzenie się zmian trądzikowych (jest to naturalna reakcja na nową substancję,
która szybko mija), uczucie ściągnięcia, mocne wysuszenie i łuszczenie się skóry, zaczerwienienia a także suche i spierzchnięte usta. Z
uwagi na nieestetyczny stan skóry twarzy podczas kuracji Pacjenci borykają się z poczuciem wstydu i brakiem pewności siebie. Z
powodu działań niepożądanych bardzo często przerywają leczenie. Skóra w trakcie tej kuracji potrzebuje odpowiednio dobranej
pielęgnacji, która będzie odpowiedzią na jej potrzeby.
Wyniki potwierdzone badaniami medycznymi.

Natychmiastowe rezultaty:
Nawilża
Skóra nawilżona: 97% (1)
Zmniejsza uczucie ściągnięcia
Skóra miękka i gładka: 100% (2)
Łagodzi
Natychmiastowe uczucie komfortu: 97% (1)

Długotrwałe rezultaty:
Nawilża
Skóra nawilżona przez 24 godziny (3)
Zmniejsza uczucie ściągnięcia
Zmniejszenie uczucia napięcia: -59% (1)
Łagodzi
Skóra ukojona: 95% (1)

(1) Obserwacyjne wieloośrodkowe badanie przeprowadzone we Francji przez 133 dermatologów z udziałem 344 osób w wieku od 18 do
54 lat, zmagających się z lekkim lub umiarkowanym trądzikiem twarzy w trakcie kuracji przeciwtrądzikowej, przez 12 tygodni.
(2) Test na 20 ochotnikach, z cerą bardzo suchą i wrażliwą, w wieku od 20 do 45 lat, przez 7 dni.
(3) Test korneometryczny wykonany na 10 pacjentach o suchej i normalnej skórze, w wieku od 28 do 65 lat, przez 8 godzin.

Producent:

Naos
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