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Bioderma Sebium Pore Refiner, preparat korygujący,
zwężający pory, 30ml
 

Cena: 61,89 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

 Działanie

Zwęża pory
Wygładza skórę i poprawia jej wygląd
Przywraca skórze jej naturalny blask
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 Pore Refiner to skoncentrowany preparat zmniejszający pory, do pielęgnacji skóry tłustej:

Zawarty w produkcie unikalny, patent FLUIDACTIV™ reguluje jakość sebum, zapobiegając blokowaniu porów, a przez to
powstawaniu zaskórników i zmian trądzikowych.
Kwas agarowy, substancja o silnym działaniu ściągającym, w połączeniu ze składnikiem wygładzającym zwężają pory,
poprawiają wygląd skóry i przywracają jej naturalny blask.
Pudry matujące ograniczają błyszczenie się skóry zapewniając natychmiastowy i długotrwały efekt.

 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
  Produktu można używać oddzielnie lub pod zwyczajowo stosowany krem pielęgnacyjny. Przy skórze tłustej stosuj na całą twarz, z w
przypadku skóry mieszanej – miejscowo, na strefę T (czoło, nos, broda).
Jeżeli problemy nie ustępują, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Jedną z głównych, charakterystycznych cech skóry tłustej są rozszerzone pory. Nadmierna produkcja sebum powoduje trudności z
wydzieleniem go na zewnątrz przez gruczoły łojowe i w konsekwencji prowadzi do ich powiększenia. Może temu towarzyszyć
powstawanie zaskórników i stanów zapalnych. Rozszerzone pory zlokalizowane są zwłaszcza w środkowej części twarzy (czoło, nos,
broda) powszechnie nazywaną strefą T. Skóra tłusta jest szczególnie narażona na powstawanie niedoskonałości, dlatego wymaga
odpowiedniej pielęgnacji.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym.

Natychmiastowe rezultaty:
Zwęża pory
-28% rozszerzonych porów w 15 minut (1)
-50% uczucia szorstkości skóry w 15 minut (1)
Szybkie wchłanianie: 100% (2)

Długotrwałe rezultaty:
Zwęża pory
-14% rozszerzonych porów po 8 godzinach (1)
-31% uczucia szorstkości (wygładzenia skóry) po 8 godzinach (1)
Skóra nie błyszczy się pod koniec dnia: 84% (3)

(1) Badanie metodą podwójnie ślepej próby z udziałem 10 ochotników ze skóra skłonną do trądziku oraz rozszczerzonymi porami, w
wieku od 21 do 34 lat, przez 8 godzin.
(2) Test wykonany z udziałem 20 ochotników ze skórą tłustą oraz mieszaną w wieku od 25 do 35 lat. Test trwał 7 dni.
(3) Badania kliniczne zostały wykonane z udziałem 20 ochotników ze skórą mieszaną i tłustą z rozszerzonymi porami, w wieku od 25 do
50 lat. Badania trwały przez 28 dni.

Producent:

Naos
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

