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Hydrabio H2O Dermatologiczna woda micelarna z
dozownikiem, 500ml
 

Cena: 45,26 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Skutecznie oczyszcza z zanieczyszczeń
Oczyszcza i usuwa makijaż z twarzy i okolic oczu
Nawilża i odświeża skórę
Łagodzi
Pozostawia skórę miękką i ukojoną
Bardzo dobrze tolerowany - Nie zatyka porów - Nie wymaga spłukiwania

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.

Hydrabio H2O to pierwszy nawilżajacy płyn micelarny do skóry odwodnionej, w pełni kompatybilny ze skórą. Znajdujące się w nim estry
kwasów tłuszczowych, elementy składowe miceli, przypominają budową fosfolipidy błon komórkowych skóry, co sprawia, że w
naturalny sposób przyczyniają się do odbudowy płaszcza hydrolipidowego skóry twarzy. Dzięki temu nawilżający płyn micelarny
Hydrabio H2O jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę wrażliwą i odwodnioną, stanowi idealny produkt do demakijażu. Zawiera
również opracowany w laboratoriach badawczych Bioderma patent AQUAGENIUM™, który przywraca skórze naturalną zdolność
nawilżania, stymulując produkcję akwaporyn (białek błonowych) tworzących kanały uczestniczące w transporcie i utrzymaniu wody w
skórze.
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Stosowanie:

Rano i wieczorem – 7 dni w tygodniu
  Etap 1
  Nasącz wacik płynem Hydrabio H2O.
  Etap 2
  Oczyść skórę i/lub usuń makijaż z okolic oczu i twarzy.
  Etap 3
  Nie wymaga spłukiwania.

Odwodnienie skóry prowadzi do zwiększającego się z czasem dyskomfortu, któremu towarzyszy uczucie ściągnięcia, pieczenia czy
powstawanie zmarszczek. Poprzez utratę wody zostają zaburzone naturalne funkcje barierowe i ochronne. W rezultacie skóra traci także
swoją elastyczność. Cera staje się matowa i traci blask.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym.

Natychmiastowe rezultaty:
Oczyszcza
Skóra jest dokładnie oczyszczona 95% (1)
92% usuniętych cząsteczek zanieczyszczeń (2)
Pozostawia skórę miękką
Bardziej miękka skóra: 85% (3)

Długotrwałe rezultaty:
Nawilża
+25% większe nawilżenie po 8 godzinach (4) // +25% nawilżenia po 8 h

(1) Test użytkowy przeprowadzony na 20 ochotnikach w wieku od 19 do 45 lat, w 95% z mieszaną lub bardzo suchą skórą twarzy, przez
7 dni.
(2) Badanie przeprowadzone na 33 ochotnikach w wieku od 18 do 67 lat, z suchą skórą.
(3) Test użytkowy przeprowadzony na 20 ochotnikach w wieku od 22 do 46 lat, z suchą lub odwodnioną skórą, przez 7 dni.
(4) Test podwójnie ślepej próby przeprowadzony na 10 ochotnikach w wieku od 25 do 63 lat, z suchą lub umiarkowanie nawilżoną skórą,
przez 8 godzin.

Producent:

Naos
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