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Sébium Gel moussant Delikatny żel oczyszczający, 500ml
 

Cena: 56,58 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

 Działanie

Delikatnie myje i oczyszcza
Reguluje wydzielanie sebum
Zapobiega zatykaniu porów
Doskonale tolerowany przez skórę i oczy
Formuła delikatnie perfumowana - Nie zatyka porów - Nie wysusza - Nie zawiera mydła

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 moussant delikatnie myje i oczyszcza skórę, nie powodując jej wysuszenia. Wzbogacony o glukonian cynku i siarczan
miedzi, Sébium Gel Moussant działa przeciwbakteryjnie, reguluje wydzielanie sebum i oczyszcza skórę. Niezwykle delikatna formuła nie
zawiera mydła, dzięki czemu zapewnia równowagę skóry przy zachowaniu jej fizjologicznego pH. Opatentowany naturalny kompleks
podnosi próg tolerancji skóry.

 Stosowanie:

Codziennie rano i/lub wieczorem
  Etap 1
  Nałóż na wilgotną skórę.
  Etap 2
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  Masuj aż do utworzenia się piany.
  Etap 3
  Dokładnie spłucz.
  Etap 4
  Delikatnie osusz skórę.
  Etap 5
  Może być stosowany jako pianka do golenia.

Oczyszczanie skóry twarzy to pierwszy i najważniejszy krok w codziennej rutynowej pielęgnacji. Aż 60% kobiet przyznaje, że to właśnie
twarz jest dla nich najważniejszą częścią ciała, dlatego w trosce o jej zdrowy i piękny wygląd, tym bardziej należy zadbać o pierwszy krok
pielęgnacji. Skuteczne oczyszczanie usuwa nagromadzone na skórze zanieczyszczenia, nadmiar sebum, pot, martwy naskórek, bakterie,
kosmetyki, filtry słoneczne, makijaż, kurz czy pyłki, jednocześnie przygotowując nasza skórę do dalszych zabiegów. Brak skutecznego
oczyszczenia skóry rano i wieczorem sprawia, że przestaje ona oddychać, film hydrolipidowy nie pełni funkcji ochronnej, a pory
pozostają zatkane. W rezultacie pojawiają się niedoskonałości (zaskórniki i zaczerwienienia), a cera staje się pozbawiona blasku. W
przypadku skóry mieszanej i skłonnej do trądziku oczyszczanie jest szczególnie ważne, ze względu na nadmiar wydzielanego sebum.
Zabieg oczyszczania jest skuteczny wtedy, gdy usuwa ze skóry wszystkie zanieczyszczenia, bez uszkodzenia warstwy ochronnej.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty:
Ogranicza wydzielanie sebum
68% mniej natychmiast po zastosowaniu (1)

Długotrwałe rezultaty:
Oczyszcza
Skóra oczyszczona: 100% (1)
Zapobiega powstawaniu niedoskonałości
23% zmniejszenie całkowitej liczby zmian trądzikowych (2)
Ogranicza wydzielanie sebum
37.5% mniej po 28 dniach (1)

(1) Test sebumetryczny sebumetrem wykonany z udziałem 20 ochotników, przez 28 dni.
(2) Test niekomedogenności, przez 28 dni.

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/

