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Bioderma Sebium Sensitive, łagodzący krem wspomagający
leczenie skóry trądzikowej, 30ml
 

Cena: 49,51 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Zmniejsza liczbę zaskórników i zmian trądzikowych
Łagodzi
Zmniejsza zaczerwienienie skóry i ryzyko powstawania blizn potrądzikowych
Nawilża
Przywraca skórze komfort
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 Sensitive to pielęgnacja dla skóry wrażliwej ze skłonnością do trądziku, opracowana by utrzymywać jej odpowiednie nawilżenie:

Bakuchiol i patent FLUIDACTIV™ (technologia SEBORESTORE™) to połączenie, które przywraca równowagę w składzie sebum.
Kompleks INFLASTOP™ eliminuje stany zapalne i zaczerwienienia, zmniejszając ryzyko pojawiania się blizn potrądzikowych.
Wysokie stężenie gliceryny zapewnia natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie.
Pudry matujące w połączeniu z cynkiem ograniczają błyszczenie się skóry zapewniając natychmiastowy i długotrwały efekt.

 Stosowanie:
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Raz lub dwa razy dziennie
  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.

Skóra z trądzikiem poddana kuracji dermatologicznej może być bardziej wrażliwa i podatna na podrażnienia. Niezależnie od
stosowanego leczenia, zarówno kosmetyki jak i leki powodują działania niepożądane. Im częściej stosujemy produkty do kuracji
przeciwtrądzikowej, tym bardziej skóra ma zachwianą równowagę, staje się wrażliwa i delikatna. Pomimo miejscowych przesuszeń i
podrażnień, w niektórych strefach twarzy pojawiają się tłuste i błyszczące obszary. Skóra trądzikowa wymaga wyjątkowej pielęgnacji
produktem, który jednocześnie ukoi, złagodzi i odpowiednio nawilży skórę, skutecznie zwalczając zmiany trądzikowe.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty:
Nawilża
Skóra nawilżona: 89% (3)
Uczucie komfortu
Uczucie komfortu skóry: 89% (3)
Uczucie miękkości skóry: 78% (3)

Długotrwałe rezultaty:
Stosowany samodzielnie
Nawilża przez 12 godzin (1)
Skóra ukojona przez cały dzień: 89% (3)
-71% widocznych zaczerwienień na twarzy po 28 dniach
-92% uczucia ściągnięcia po 28 dniach (2)
Stosowany w połączeniu z miejscowym leczeniem przeciwtrądzikowym po 56 dniach (4)
-54% zmian trądzikowych
-94% wysuszenia
-74% zaczerwienienia

(1) Ocena skuteczności działania nawilżającego, wykonana z udziałem 10 ochotników w wieku od 35 do 65 lat, z suchą lub normalną
skórą na przedramionach, przez 24 godziny.
(2) Ocena odporności skórnej u 20 ochotniczek w wieku od 19 do 39 lat z mieszaną, suchą lub odwodnioną skórą przez 28 dni.
(3) Test na 18 ochotnikach, z cerą tłustą, w tym 72% ze skórą skłonną do trądziku i 28% ze skórą wrażliwą lub delikatną, przez 28 dni.
(4) Ocena Sébium Sensitive w połączeniu z miejscowym leczeniem przeciwtrądzikowym u 33 ochotników w wieku od 14 do 31 lat przez
56 dni.

Producent:

Naos
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