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Sébium Gel gommant Złuszczający żel oczyszczajacy,
wygładzający skórę twarzy,100ml
 

Cena: 46,68 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Wygładza powierzchnię skóry
Delikatnie oczyszcza
Pozwala odpowiednio przygotować skórę do dalszej pielęgnacji
Rozjaśnia skórę
Doskonale tolerowany - Nie zatyka porów - Nie zawiera mydła - Formuła 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.

Sébium Gel gommant to jedyny peeling, który poprawia strukturę skóry, rozjaśnia, jednocześnie zapobiegając powstawaniu zmian. Dzięki
patentowi FLUIDACTIV™ biologicznie reguluje jakość sebum. Zawarte w nim mikrogranulki o działaniu peelingu mechanicznego, w
połączeniu ze składnikami keratolitycznymi (kwas glikolowy i estry kwasu salicylowego) o działaniu peelingu chemicznego, wpływają na
zaskórniki, przyspieszając eliminację zanieczyszczeń i wspomagając odnowę komórkową. Wygładzają i poprawiają wygląd skóry.
Zawartość skutecznych, delikatnych substancji myjących sprawia, że produkt jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę.

 Stosowanie:

Raz lub dwa razy w tygodniu
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  Etap 1
  Nałóż peeling na delikatnie zwilżoną twarz.
  Etap 2
  Masuj 1 do 2 minut okrężnymi ruchami.
  Etap 3
  Dokładnie spłucz.
  Etap 4
  Delikatnie osusz skórę.
Unikaj kontaktu z oczami.

Cechą charakterystyczną skóry tłustej i mieszanej jest nadmierna ilość wydzielanego sebum w strefie T (w przypadku skóry mieszanej)
lub na całej twarzy (w przypadku skóry tłustej). Objawami klinicznymi, które towarzyszą tego typu skórze są na ogół rozszerzone pory,
ziemisty odcień cery i błyszczenie się twarzy. Czasami mogą pojawić się niedoskonałości takie jak zaskórniki czy zmiany zapalne.

Natychmiastowe rezultaty:
Delikatnie oczyszcza
80% ochotników twierdzi, że ich skóra jest delikatnie oczyszczona*
* Test wykonany z udziałem 20 ochotników w wieku od 22 do 44 lat, ze skórą tłustą i mieszaną. Test trwał przez 7 dni.

Producent:

Naos
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