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Hydrabio Masque. Maska wzmacniająca nawilżenie skóry,
75ml
 

Cena: 74,97 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Zapewnia intensywne nawilżenie
Przynosi długotrwałe uczucie komfortu
Przywraca skórze elastyczność i blask
Odbudowuje barierę ochronną skóry
Bardzo dobrze tolerowany - Nie zatyka porów - Kremowa konsystencja - Delikatnie perfumowana

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.

Maska do twarzy Hydrabio Masque zawiera 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.

Stosowanie:

Stosuj Hydrabio Masque wieczorem. - W pierwszym tygodniu codziennie, a następnie raz lub dwa razy w tygodniu dla podtrzymania
rezultatów
  Etap 1
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  Nałóż grubą warstwę Hydrabio Masque na dokładnie oczyszczoną (płynem micelarnym Hydrabio H2O lub mleczkiem Hydrabio Lait)
skórę twarzy i szyji.
  Etap 2
  Pozostaw na skórze na 10 minut.
  Etap 3
  Następnie usuń nadmiar maseczki za pomocą wacika.

Skóra twarzy traci wodę każdego dnia - dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, niezależnie od ich wieku czy rodzaju skóry. Skóra jest
inteligentnym i dynamicznym ekosystemem, nieustannie współpracującym ze środowiskiem. W normalnych warunkach skóra utrzymuje
optymalne nawodnionienie, jednak niektóre czynniki zewnętrzne (zanieczyszczenia, promienie UV, tytoń, alkohol, zmęczenie, stres lub
zmiany klimatu) uszkadzają ten naturalny mechanizm i powodują odwodnienie. Na skutek tych zmian skóra nie jest już w stanie
regulować naturalnego poziomu nawilżenia. Naskórek może tracić spójność, pojawiają się mikrozmarszczki i uczucie ściągnięcia. W
rezultacie cera traci swój naturalny blask, staje się matowa i mniej elastyczna.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Długotrwałe rezultaty:
Instensywne nawilżenie
Skuteczne nawilżenie: 8h*
* Test korneometryczny przeprowadzony na 10 ochotnikach w wieku od 19 do 63 lat, z suchą lub umiarkowanie nawilżoną skórą przez 8
godzin.

Producent:

Naos
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