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BIODERMA SEBIUM Lotion, 200ml
 

Cena: 49,51 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Nawilża przez 8 godzin
Reguluje pH skóry oraz produkcję sebum
Zapobiega powstawaniu niedoskonałości
Zwęża pory
Doskonale tolerowany - Nie zatyka porów - Testowany w Azji pod nadzorem dermatologicznym

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 Lotion na długi czas przywraca równowagę skórze mieszanej i tłustej, jest bezpieczny nawet dla bardzo wrażliwej cery:

Gliceryna, składnik naturalnie występujący w skórze, zapewnia niezbędne nawilżenie.
Cynk w połączeniu z witaminą B6 reguluje produkcję sebum.
Lipoglicyna reguluje pH skóry, aby zapobiec rozwojowi bakterii odpowiedzialnych za powstawanie zmian trądzikowych.
Patent FLIUDACTIV™ biologicznie reguluje jakość sebum, zapobiega zatykaniu porów i tym samym przeciwdziała powstawaniu
niedoskonałości.

 Stosowanie:

Rano i/lub wieczorem
  Etap 1
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  Stosuj na oczyszczoną skórę twarzy.
  Etap 2
  Wmasuj palcami lub przy użyciu bawełnianych wacików.
  Etap 3
  Następnie zastosuj produkty do codziennej pielęgnacji.
Unikacj kontaktu z oczami. Produkt dla osób od 12 roku życia. Jeżeli problemy nie ustępują, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Najbardziej charakterystyczną cechą skóry tłustej jest wytwarzanie nadmiernej ilości sebum, najczęściej w strefie T, chociaż zdarza, że
ten problem występuje na całej twarzy. Objawami klinicznymi, które towarzyszą tego typu skórze są na ogół rozszerzone pory, ziemisty
odcień cery i błyszczenie się twarzy. Mogą pojawiać się zmiany zapalne i zaskórniki. Jeżeli takie zmiany mają charakter nawracający,
wówczas możemy mówić o skórze z tendencją do trądziku. Booster Sébium Lotion to niezbędny krok w codziennej pielęgnacji. Zapewni
skórze nawilżenie, przywróci naturalną równowagę pH skóry, wygładzi ją i przygotuje do kolejnych etapów pielęgnacji.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym.

Natychmiastowe rezultaty:
Reguluje pH
Przywraca naturalną równowagę skóry, zachowując jej biologiczne pH. (3)
Matuje
Skóra z efektem zmatowienia: 91% (2)

Długotrwałe rezultaty:
Nawilża
8-godzinne nawilżenie (1)
Biologicznie reguluje produkcję sebum
-27% wyprodukowanego sebum w ciągu 7 dni (2)
-40% wyprodukowanego sebum w ciągu 28 dni (2)
Wygładza
Wygładzenie powierdzchni skóry: 77% (2)

(1) Test korneometryczny wykonany przy udziale 10 ochotników o suchej i normalnej skórze, w wieku od 29 do 65 lat, przez 8 godzin.
(2) Test sebumetryczny sebumetrem wykonany przy udziale 23 pacjentow ze skórą mieszaną i tendencja do trądziku, w wieku 32 do 40.
Test trwał przez 28 dni.
(3) Ocena skuteczności działania regulującego pH wykonana przy udziale 9 ochotników ze przetłuszczającą się skórą w okolicy czoła, w
wieku od 23 do 38 lat, przez 60 minut.

Producent:

Naos
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