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BIODERMA SENSIBIO AR BB CREAM SPF 30, 40ml
 

Cena: 77,80 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Za pomocą mechanizmów biologicznych eliminuje zaczerwienienia i zapobiega ich nawrotom
Wyrównuje koloryt skóry, nadając jej jedwabisty wygląd
Wygładza skórę nadając jej aksamitne wykończenie
Łagodzi, przynosząc natychmiastową ulgę
Nawilża
Chroni przed promieniami UV (SPF 30)*
Nie zatyka porów

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.

Sensibio AR BB Cream to pierwszy krem, który redukuje zaczerwienienia poprzez regulację mechanizmów biologicznych
odpowiedzialnych za rozszerzanie naczyń krwionośnych. Chroni przed promieniowaniem UV, które zaostrza erytrozę, wyrównuje koloryt
skóry, przywraca jej blask, wygładza ją nadając jedwabisty wygląd.

Wyjątkowy patent ROSACTIVE™, opracowany dzięki zaawansowanym badaniom Bioderma, zapobiega powstawaniu zaczerwienień
poprzez działanie biologiczne na wszystkie komórki skóry, które biorą udział w powstawaniu i nasilaniu widocznego zaczerwienienia.
Enoxolon, alantoina i olej canola to połączenie trzech składników o działaniu intensywnie łagodzącym, które pozwala na
natychmiastowe zmniejszenie uczucia dyskomfortu oraz ciepła.
Specjalnie opracowana formuła dermatologiczna zwiększa próg tolerancji skóry.
Gliceryna i olej canola działają nawilżająco, dodatkowo wzmacniając barierę ochronną skóry oraz zapewniając jej uczucie komfortu.
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Cząsteczki odbijające światło oraz pigmenty ukrywają zaczerwienienia, pozostawiają matowe wykończenie nadając skórze blask i
aksamitny wygląd.

 Stosowanie:

Rano - 7 dni w tygodniu
  Etap 1
  Oczyść skórę twarzy stosując Sensibio H2O AR.
  Etap 2
  Nałóż Sensibio AR BB cream.
  Etap 3
  Rozprowadź krem aż do momentu, kiedy dopasuje się do kolorytu twarzy.
Należy unikać kontaktu z oczami.

Skóra wrażliwa, nadwrażliwa oraz reaktywna w niektórych przypadkach może objawiać się występowaniem zaczerwienienia (rumień)
oraz widocznych małych naczynek na twarzy (teleangiektacje). W przypadku skóry wrażliwej reaktywność ma charakter tymczasowy i
występuje sporadycznie. Bardzo często objawia się zaczerwienieniem skóry, któremu może towarzyszyć uczucie dyskomfortu
(mrowienie, uczucie ciepła). W przypadku skóry nadwrażliwej reaktywność jest stała. Taki stan określa się mianem erytrozy. W
niektórych przypadkach mogą występować zaczerwienienia oraz widoczne małe naczynka na twarzy. Ten stan nazywa się kuperozą.
Trądzik różowaty jest zapalną chorobą skóry, która choć poczatkowo ma łagodny przebieg, rozwija się z czasem. Najczęściej objawia się
przewlekłym zaczerwienieniem nosa, policzków, czasem także brody i czoła.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym.

Natychmiastowe rezultaty:
Zakrywa zaczerwienienia
Zakryte zaczerwienienia (naczynka): 90%*
Wyrównuje koloryt skóry
Ujednolicenie koloru skóry: 100%*
Łagodzi
Uczucie złagodzenia: 85%*

Długotrwałe rezultaty:
Nadaje skórze blasku
Skóra bardziej promienna: 100%*
Nawilża
Nawlżenie skóry: 95%*

* Test wykonany z udziałem 20 ochotników w wieku od 28 do 55 lat, ze skórą wrażliwą z tendencją do suchości oraz powstawania
zaczerwienień. Test trwał 14 dni.

Producent:

Naos
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