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BIODERMA Sensibio Defensive krem, 40ml
 

Cena: 49,58 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

· Wzmacnia zdolności obronne skóry przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi
· Natychmiastowo i długotrwale koi skórę
· Zmniejsza nieprzyjemne objawy wrażliwości (uczucie ściągnięcia, pieczenie, swędzenie, mrowienie)
· Nawilża do 12 h
· Wykazuje działanie antyoksydacyjne – zmniejsza ilość wolnych rodników
· To pierwsza taka formuła, która działa na wszystkie rodzaje wrażliwości – nabytą i wrodzoną
· Poprawia jakość życia osób z wrażliwą skórą
· Stanowi doskonałą bazę pod makijaż
· Lekka konsystencja, która szybko się wchłania
· Formuła bezzapachowa
· Bardzo dobra tolerancja – badany pod kontrolą dermatologiczną

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.

DERMATOLOGICZNA INNOWACJA
Sensibio Defensive to kojący krem na dzień i na noc, który wzmacnia naturalne zdolności obronne wrażliwej skóry, niezależnie od
przyczyny wrażliwości. W przeciwieństwie do innych kremów, które „zamykają skórę w bańce”, Sensibio Defensive wzmacnia naturalne
zdolności obronne skóry i uczy ją, jak prawidłowo funkcjonować w agresywnym środowisku. Natychmiastowo i długotrwale koi skórę,
zmniejsza nieprzyjemne objawy wrażliwości oraz nawilża do 12 h. Wykazuje działanie antyoksydacyjne – zmniejsza ilość wolnych
rodników. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż. Ma lekką konsystencję, która szybko się wchłania. Jest bardzo dobrze tolerowany,
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bezzapachowy. Przebadany pod kontrolą dermatologiczną.

Stosowanie:

Nakładać rano i wieczorem na oczyszczoną (najlepiej przy użyciu Sensibio H2O lub Sensibio Gel moussant) i delikatnie osuszoną skórę
twarzy i szyi.

Natychmiastowe rezultaty:
Nawilża do 12 h po zastosowaniu
97% przywraca uczucie komfortu skóry (2)
100% daje uczucie ochrony skóry (2)
-73% intensywności nieprzyjemnych objawów wrażliwości (1)

Długotrwałe rezultaty:
WZMACNIA I KOI SKÓRĘ
97% wzmacnia zdolności obronne
przed czynnikami zewnętrznymi (3)
97% koi skórę na długi czas (4)
100% zmniejsza wrażliwość skóry (4)
-50% objawów wrażliwości po 28 dniach stosowania (5)
POPRAWIA JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB Z WRAŻLIWĄ SKÓRĄ
94% poprawia jakość życia (4)
94% poprawia pewność siebie (4)

(1) test z użyciem kapsaicyny na 22 badanych
(2) test użytkowy, 33 badanych, % satysfakcji po 28 dniach stosowania
(3) badanie kliniczne, 32 badanych, % satysfakcji po 28 dniach stosowania
(4) test użytkowy, 33 badanych, % satysfakcji po 28 dniach stosowania
(5) badanie kliniczne, 29 badanych

Producent:

Naos
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