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Sensibio AR Krem do skóry wrażliwej i naczynkowej
redukujący zaczerwienienia, 40ml
 

Cena: 73,55 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Za pomocą mechanizmów biologicznych eliminuje zaczerwienienia i zapobiega ich nawrotom
Łagodzi, przynosząc natychmiastową ulgę
Nawilża
Doskonale tolerowany - Nie zatyka porów - Doskonała baza pod makijaż - Formuła bezzapachowa

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.

Sensibio AR eliminuje zaczerwienienia i zapobiega ich nawrotom, zarówno w przypadku intensywnego tymczasowego zaczerwienienia,
trwałego zaczerwienienia czy małych, widocznych naczyń.

Wyjątkowy patent ROSACTIV™ zapobiega powstawaniu zaczerwienień poprzez działanie biologiczne na wszystkie komórki skóry, które
biorą udział w powstawaniu i nasilaniu widocznego zaczerwienienia:

Hamuje produkcję białka odpowiedzialnego za osłabienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych, a tym samym pojawienie się i
utrzymywanie zaczerwienienia.
Ogranicza uwalnianie cząsteczki, która wywołuje reakcje alergiczne, wpływając na rozszerzenie naczyń.

Skóra wrażliwa ze skłonnością do zaczerwienienia jest szczególnie delikatna. Sensibio AR łagodzi i przywraca skórze uczucie komfortu
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dzięki kombinacji składników aktywnych, wybranych ze względu na ich właściwości łagodzące: enoxolon, alantoinę i olej canola.
Połączenie tych trzech składników o działaniu intensywnie łagodzącym pozwala na natychmiastowe zmniejszenie uczucia dyskomfortu
oraz ciepła.

Gliceryna i olej canola działają nawilżająco, dodatkowo wzmacniając barierę ochronną skóry oraz zapewniając jej uczucie komfortu.
Specjalnie opracowana formuła dermatologiczna zwiększa próg tolerancji skóry.

 Stosowanie:

Rano i wieczorem
  Etap 1
  Nałóż Sensibio AR na oczyszczoną skórę twarzy.
  Etap 2
  Delikatnie masuj aż do wchłonięcia.

Sensibio AR należy stosować w przypadku zdrowej skóry. Produkt nie jest lekiem. Zapytaj dermatologa lub farmaceuty o radę. W
przypadku intensywnego uczucia ciepła oraz dyskomfortu, Sensibio AR można czasami połączyć z szybko działającym środkiem
łagodzącym. W okresach nasłonecznienia zalecamy stosowanie ochrony przeciwsłonecznej dostosowanej do wrażliwej, naczynkowej
skóry, o działaniu łagodzącym i zapobiegającym powstawanie zaczerwienień.

Skóra wrażliwa, nadwrażliwa oraz reaktywna w niektórych przypadkach może objawiać się występowaniem zaczerwienienia (rumień)
oraz widocznych małych naczynek na twarzy (teleangiektazje). W przypadku skóry wrażliwej reaktywność ma charakter tymczasowy i
występuje sporadycznie. Bardzo często objawia się zaczerwienieniem skóry, któremu może towarzyszyć uczucie dyskomfortu
(mrowienie, uczucie ciepła). W przypadku skóry nadwrażliwej reaktywność jest stała. Taki stan określa się mianem erytrozy. W
niektórych przypadkach mogą występować zaczerwienienia oraz widoczne małe naczynka na twarzy. Ten stan nazywa się kuperozą.
Trądzik różowaty jest zapalną chorobą skóry, która choć poczatkowo ma łagodny przebieg, rozwija się z czasem. Najczęściej objawia się
przewlekłym zaczerwienieniem nosa, policzków, czasem także brody i czoła.
Wyniki potwierdzone badaniami medycznymi

Długotrwałe rezultaty:
Zmniejsza intensywność zaczerwienień
Redukcja zaczerwienień: -73% (1)
Redukcja rumienia: -35% (2)
Łagodzi
Skóra ukojona: 77% (3)
Redukcja nadwrażliwości skóry: -75% (2)
Zmniejszenie uczucia szorstkości skóry: -80% (2)
Nawilża
Przywraca uczucie komfortu: 73% (2)

(1) Test wykonany z udziałem 30 ochotników w wieku od 23 do 65 lat cierpiących na silne zaczerwienienie twarzy. Testy trwały 28 dni.
(2) Badania kliniczne wykonane z udziałem 807 ochotników ze skórą wrażliwą, naczynkową, ze skłonnością do zaczerwienień. Badanie
trwało 28 dni.
(3) Test wykonany z udziałem 30 ochotników w wieku od 23 do 65, ze skórą wrażliwą, reagującą na zimno. Test trwał 28 dni.

Producent:

Naos
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