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Photoderm Autobronzant Gwarancja idealnie równomiernej
opalenizny i nawilżenia, 150ml
 

Cena: 53,14 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać spray

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

 Działanie

Zapewnia równomierną opaleniznę dzięki odpowiedniemu nawilżeniu skóry. Nadaje skórze stopniowy efekt świetlistej, naturalnej i
zdrowej opalenizny.
Multipozycyjny dozownik ułatwia aplikację - Nie zatyka porów.

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.

Photoderm Autobronzant wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologii, łącząc substancje samoopalające (dihydroksyaceton/DHA) i
składniki o właściwościach rozpraszających. Te ostatnie sprawiają, że do naskórka dociera więcej DHA, a opalenizna powstaje
stopniowo, nadając skórze jeszcze piękniejszy świetlisty kolor.

Photoderm Autobronzant zapewnia dodatkowo prawdziwą ochronę biologiczną od wewnątrz. Za pomocą mechanizmów biologicznych
chroni materiał genetyczny skóry oraz zabezpiecza ciągłość jej komórek i tkanek.

 Stosowanie:

W celu uzyskania opalenizny: raz dziennie przez 3 dni, następnie co drugi dzień. W celu utrwalenia opalenizny: raz w tygodniu.
  Etap 1
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  Przed użyciem mocno wstrząśnij.
  Etap 2
  Aplikuj na czystą i suchą skórę. Rozpyl mgiełkę równomiernie, trzymając butelkę ok. 20 cm od skóry.
Nie rozpylaj samoopalacza w okolicy oczy lub błon śluzowych. Stosuj na zdrową skórę. Produkt nie chroni przed słońcem.

Zdrową, bezpieczną dla skóry i równomierną opaleniznę bez smug można uzyskać bez ekspozycji na słońce, niezależnie od pory roku,
poprzez zastosowanie substancji samoopalających.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty:
Nawilża
Photoderm Autobronzant zwiększa poziom nawilżenia skóry o 49.9% w ciągu 2 godzin od nałożenia.*
* Test korneometrem na 10 ochotnikach w wieku od 40 do 64 lat przez 24 godziny.

Producent:

Naos
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

