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Hydrabio Perfecteur SPF 30, krem 40ml
 

Cena: 67,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

 Działanie

Intensywnie i trwale nawilża
Kryje drobne zmarszczki i niedoskonałości
Wygładza skórę, dając natychmiastowy efekt rozświetlenia
Zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry i chroni przed promieniowaniem UV
Pozwala zachować młodość skóry na dłużej
Bardzo dobrze tolerowany - Nie zatyka porów - Idealna baza pod makijaż

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 Perfecteur SPF30 zawiera patent AQUAGENIUM™, który zapewnia skórze intensywne i trwałe nawilżenie wszystkich warstw
naskórka:

Witamina PP wspomaga zatrzymywanie wody w skórze
Wyciąg z pestek jabłek stymuluje powstawanie akwaporyn, które stanowią naturalne kanały przepływu wody w skórze.

Aktywne składniki patentu AQUAGENIUM™ wnikają głęboko w skórę, dzięki czemu odzyskuje ona swoje naturalne zdolności
nawodnienia na długi czas.

Dzięki zawartości filtrów UVA i UVB oraz witaminy E Hydrabio Perfecteur zapewnia wysoką ochronę przed szkodliwym działaniem
promieni słonecznych, zapobiegając przedwczesnemu starzeniu się skóry.
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Dzięki pudrowym i rozświetlającym drobinkom Hydrabio Perfecteur niweluje widoczność niedoskonałości i redukuje niewielkie
zmarszczki. Nadaje cerze blask, a jego delikatna i aksamitna konsystencja pozostawiają skórę gładką. Doskonały produkt dla kobiet,
które stosują lekki makijaż lub nie malują się wcale.

Stosowanie:

Rano
Etap 1
Nałóż rano na skórę oczyszczoną wcześniej przy użyciu Hydrabio H2O albo Hydrabio Lait oraz stonizowaną Hydrabio Tonique. W
przypadku dużego odwodnienia skóry można zastosować najpierw Hydrabio Sérum.
Etap 2
Masuj aż do całkowitego wchłonięcia.
Unikać kontaktu z oczami. Osoby ze skłonnością do alergii powinny wcześniej przeprowadzić test stosując krem na ręce.

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

Natychmiastowe rezultaty:
Intensywne nawilżenie
Natychmiastowe nawilżenie skóry od samego momentu aplikacji: 95% (1)
Rozświetlenie skóry
Promienna i rozświetlona skóra tuż po aplikacji: 75% (1)
Widoczny efekt "blur"
Widoczne rezultaty efektu "blur" - cera jest optycznie wygładzona (2)

Długotrwałe rezultaty:
Intensywne nawilżenie
Skóra jest długotrwale nawilżona po 7 dniach stosowania: 90% (1)
Przywrócenie uczucia komfortu: 81% (3)
Rozświetlenie skóry
Skóra jest bardziej promienna i rozświetlona po 7 dniach stosowania: 75% (1)

Producent:

Naos
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