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Sébium H2O Dermatologiczny płyn micelarny, 250ml
 

Cena: 35,41 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać woda micel.

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Oczyszcza skórę, nie przesuszając jej
Reguluje wydzielanie sebum
Zapewnia natychmiastowe uczucie świeżości
Delikatnie usuwa makijaż
Delikatnie matuje skórę
Doskonale tolerowany - Nie zatyka porów - Nie wymaga zmywania wodą

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 H2O to wyjątkowy płyn micelarny do oczyszczania skóry tłustej i mieszanej, w pełni kompatybilny ze skórą. Dzięki temu idealnie
usuwa makijaż nawet z bardzo wrażliwej skóry, nie zaburzając jej naturalnej równowagi. Sébium H2O reguluje wydzielanie sebum,
oczyszcza skórę i działa przeciwbakteryjnie, dzięki zawartości glukonianu cynku i siarczanu miedzi. Opatentowany naturalny kompleks
podnosi próg tolerancji skóry.

Stosowanie:

Rano i/lub wieczorem
  Etap 1
  Nasącz wacik płynem Sébium H2O.
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  Etap 2
  Delikatnie oczyść skórę i/lub zmyj makijaż.
  Etap 3
  Nie wymaga zmywania wodą.

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. Jeżeli
niedoskonałości pojawiają się często i mają charakter nawracający, mamy do czynienia ze skórą skłonną do trądziku.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty:
Oczyszcza skórę bez przesuszania jej
Delikatnie oczyszcza: 95% (1)
Eliminuje 93% mikrocząstek z powierzchni skóry (2)
Oczyszcza skórę
Skóra oczyszczona: 95% (1)

Producent:

Naos
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