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BIODERMA XMASS 2021 zestaw Pigmentbio (Krem na noc
Night renewer 50ml + C-conentrate 5 ml + Płyn micelarny
100ml)
 

Cena: 123,55 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (+ 250 ml + 5 ml)

Postać zest.

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

BIODERMA XMASS 2021 zestaw Pigmentbio (Krem na noc Night renewer 50 ml + C-conentrate 5 ml + Płyn micelarny 100 ml)

 Pigmentbio Night renewer 50ml. Krem na noc

Przyśpieszenie nocnej odnowy komórek skóry i stymulacja produkcji kolagenu dla efektu wygładzonej i rozświetlonej skóry o poranku
Pielęgnacja na noc
Skóra z przebarwieniami
Działanie
Widocznie rozjaśnia istniejące przebarwienia
Rozjaśnia i ujednolica koloryt skóry
Stymuluje produkcję kolagenu, ujędrniając skórę
Przyspiesza odnowę komórkową dla intensywnej regeneracji skóry
Zwiększa elastyczność
Zapewnia długotrwałe nawilżenie i efekt rozświetlenia
Jego nawilżająca tekstura działająca niczym maska na noc, wzmacnia penetrację składników aktywnych nadając skórze efekt
rozświetlenia.
Doskonale tolerowany - Nie zatyka porów - Świeża i lekka konsystencja
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Pigmentbio H2O. Płyn micelarny 100ml

Skuteczne oczyszczanie skóry wspomagające rozjaśnianie przebarwień.
Codzienne oczyszczanie (bez wody)
Skóra z przebarwieniami
Opatentowana kombinacja składników aktywnych
Działanie
Odświeża i oczyszcza skórę
Skutecznie usuwa makijaż twarzy i okolic oczu nawet po użyciu wodoodpornych kosmetyków
Rozjaśnia przebarwienia
Zmniejsza ryzyko powstawania nowych przebarwień
Przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji produktami z linii Pigmentbio
Doskonale tolerowany przez skórę i okolice oczu - Formuła bezzapachowa

 Bioderma Pigmentbio C-concentrate 5ml

Laboratorium Bioderma opracowało technologię LUMIREVEAL™ w oparciu o inspirację wiodącymi terapiami leczenia przebarwień.
Skutecznie działa na 3 etapach powstawania przebarwień, zapewniając wysoką tolerancję:
Stan zapalny: glabradyna zapobiega powstawaniu stanów zapalnych, które wywołują nadmierną produkcję melaniny;
Produkcja: andrografolid i kwas azelainowy ograniczają produkcję melaniny;
Eliminacja: Przyspiesza odnowę komórkową usuwając nadmiar melaniny zgromadzony w komórkach.

Producent:

Naos
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