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BIODERMA XMASS 2021 Zestaw SENSIBIO ( Krem Sensibio
light 40 ml + krem pod oczy 15 ml + płyn micelarny 100 ml)
 

Cena: 94,21 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml (+ 100 ml + 15 ml)

Postać zest.

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

BIODERMA XMASS 2021 Zestaw SENSIBIO ( Krem Sensibio light 40 ml + krem pod oczy 15 ml + płyn micelarny 100 ml)

 Bioderma Sensibio Light Krem łagodzący 40 ml.

Sensibio Light to nawilżający i kojący produkt, który za pomocą mechanizmów biologicznych podnosi próg tolerancji skóry wrażliwej i
nadwrażliwej. Biologiczny przełom dla wrażliwej skóry, patent TOLERIDINE™, wzmocniony specjalnie opracowaną formułą
dermatologiczną zwiększa próg tolerancji skóry, hamuje powstawanie cząsteczek prozapalnych, dzięki czemu skóra staje się mniej
reaktywna. Zawarty w produkcie enoxolon, błyskawicznie łagodzi uczucie gorąca i ściągnięcia, przywracając komfort. Sensibio Light
zawiera składniki starannie dobrane pod względem bezpieczeństwa, dzięki czemu jest doskonale tolerowany przez skórę.
Błyskawicznie łagodzi uczucie pieczenia i podnosi próg tolerancji skóry
Doskonale nawilża
Idealnie tolerowany
Nie zatyka porów
Jedwabista konsystencja ułatwia wchłanianie
Doskonała baza pod makijaż
Formuła bezzapachowa

Bioderma Sensibio Eye Krem pod oczy 15 ml.

Sensibio Eye błyskawicznie zmniejsza uczucie dyskomfortu, łagodzi podrażnienia wokół oczu, biologicznie wzmacnia odporność skóry
wrażliwej na działanie czynników zewnętrznych i podnosi jej próg tolerancji. Biologiczny przełom dla wrażliwej skóry, patent
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TOLERIDINE™, wzmocniony specjalnie opracowaną formułą dermatologiczną zwiększa próg tolerancji skóry, hamuje powstawanie
cząsteczek prozapalnych, dzięki czemu skóra staje się mniej reaktywna.
Właściwości:
  Zmniejsza obrzęk i minimalizuje zmarszczki
  Łagodzi i wygładza skórę wokół oczu
  Nawilża
  Dobrze tolerowany w okolicy oczu
  Konsystencja żelowego kremu
  Produkt idealny jako baza pod makijaż
  Doskonały dla osób noszących soczewki kontaktowe

Bioderma Sensibio Płyn micelarny 100 ml.

Sensibio H2O to wyjątkowa woda micelarna do oczyszczania i demakijażu skóry wrażliwej. Dzięki micelom zawartym w Sensibio H2O,
woda skutecznie oczyszcza skórę rano i wieczorem, a także usuwa makijaż oraz zanieczyszczenia, które zwiększają wrażliwość skóry.
Formuła micelarna inspirowana biologią skóry została opracowana przez Laboratorium Bioderma, aby w idealnej harmonii ze skórą
zachowała jej film ochronny. Sensibio H2O, o fizjologicznym pH około 5,5, respektuje równowagę biologiczną skóry i pozwala zachować
ją w dobrej kondycji. Łagodzi i koi podrażnienia.
Właściwości:
  Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, smog oraz makijaż twarzy i okolic oczu - nawet wodoodporny,
  Koi wrażliwą skórę i zmniejsza objawy wrażliwości,
  Chroni mikrobiom skóry,
  Uwalnia skórę od zanieczyszczeń i metabolitów,
  To perfekcyjna kombinacja skuteczności i delikatności - dogłębnie oczyszcza skórę z szacunkiem dla jej bariery ochronnej,
  Pozwala skórze zachować jej wewnętrzną równowagę, respektując ekobiologię skóry,
  Doskonale tolerowany nawet przez najbardziej wrażliwą skórę,
  Nie wymaga spłukiwania wodą.

Producent:

Naos
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