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Pigmentbio Foaming Cream. Delikatne kremowe złuszczanie
skóry twarzy i ciała, 500ml
 

Cena: 77,80 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Odświeża i oczyszcza skórę, wyrównując jej koloryt
Rozjaśnia przebarwienia
Zmniejsza ryzyko powstawania nowych przebarwień
Nawilża i pozostawia skórę delikatną i miękką w dotyku
Doskonale tolerowany - Kremowa konsystencja - Nie zawiera mydła - Może być stosowany jako maseczka

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.

Pigmentbio Foaming cream to kremowy żel oczyszczający, który wspomaga redukcję przebarwień i zapobiega powstawaniu nowych.
Opatentowana kombinacja składników aktywnych reguluje biologiczne mechanizmy odpowiedzialne za przebarwienia.
Kwasy AHA (kwas cytrynowy) i mikrogranulki* delikatnie złuszczają, usuwają zanieczyszczenia i wygładzają skórę, zapewniając efekt
rozświetlonej skóry.
Nawilżające składniki aktywne (poliglukozyd kwasów oleju kokosowego oraz monogliceryd kwasu oleinowego) przywracają skórze
komfort.
*octan celulozy
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Codziennie
  Etap 1
  Nałóż kremowy żel na wilgotną skórę.
  Etap 2
  Masuj aż do utworzenia się piany.
  Etap 3
  Dokładnie spłucz.
  Etap 4
Może być stosowany również jako maseczka do twarzy 1 lub 2 razy w tygodniu: nałóż grubą warstwę produktu, pozostaw na 5 minut,
następnie zwilż skórę, masuj aż do utworzenia się piany i dokładnie spłucz.
Unikaj kontaktu z oczami.

Przebarwienia i plamy pigmentacyjne widoczne na skórze są odzwierciedleniem naszego codziennego życia. Pojawiają się ze względu
na różne czynniki: nadmierna ekspozycja na słońce (plamy soczewicowate słoneczne), wiek (plamy soczewicowate starcze), ciąża
(melasma), blizny lub plamy (przebarwienia pozapalne) lub przebarwienia powstałe na skutek otarć czy ran. Zaburzenia pigmentacji są
związane z nadmierną produkcją melaniny, która powoduje powstawanie ciemnych plam na skórze. Kobiety w walce z przebarwieniami
oczekują natychmiastowych efektów. Warto jednak pamiętać, że proces przywracania skórze jednolitego kolorytu oraz pozbycia się
przebarwień wymaga czasu, cierpliwości oraz systematyczności.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty:
Delikatnie oczyszcza i złuszcza
Delikatnie usuwa zanieczyszczenia: 85% (1)
Skóra jest oczyszczona: 95% (1)
Pozostawia uczucie komfortu skóry
Uczucie komfortu skóry: 80% (1)

Długotrwałe rezultaty:
Zapobiega powstawaniu przebarwień i wspomaga ich rozjaśnianie
Rozjaśnienie istniejących przebarwień: 100% (2)
Ujednolicenie kolorytu skóry
Cera ma ujednolicony koloryt: 100% (2)
Delikatnie oczyszcza i złuszcza
Skutecznie oczyszcza i złuszcza skórę twarzy i ciała: 100% (2)

(1) Test wykonany pod nadzorem dermatologicznym z udziałem 20 ochotników ze skórą mieszaną do bardzo suchej, w wieku 27 do 70
lat, przez 7 dni.
(2) Test wykonany pod nadzorem dermatologicznym z udziałem 21 ochotników w wieku 23 do 57 lat, przez 14 dni.

Producent:

Naos
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