
 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

 

Sensibio DS+ Crème. Łagodząca pielęgnacja dla skóry
zaczerwienionej i z łojotokowym zapaleniem skóry, 40ml
 

Cena: 53,75 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Zwalcza czynniki odpowiedzialne za podrażnienia
Redukuje zaczerwienienia i działa łagodząco
Nawilża i usuwa łuski
Doskonale tolerowany - Nie zatyka porów - Lekka i nietłusta konsystencja - 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 DS + Crème zwalcza źródło zaczerwienień i powstawania łusek. Dzięki działaniu przeciwgrzybiczemu pomaga ograniczyć
namnażanie się drożdżaków Malassezia, patogenów zaostrzających stan skóry ze skłonnościami do łuszczenia i zaczerwienień.
Składniki łagodzące i zmiękczające - enoxolon i olej kokosowy zawarte w Sensibio DS + Crème łagodzą podrażnioną skórę, redukują
zaczerwienienia i w znacznym stopniu ograniczają tworzenie się łusek.

STOSOWANIE:
Rano i/lub wieczorem
  Etap 1
  Aplikuj na oczyszczoną skórę twarzy.
  Etap 2
  Delikatnie masuj, aż do wchłonięcia produktu.

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
https://www.sekretzdrowia.pl/sensibio-ds-cr-me-lagodzaca-pielegnacja-dla-skory-zaczerwienionej-i-z-lojotokowym-zapaleniem-skory-4.html
https://www.sekretzdrowia.pl/sensibio-ds-cr-me-lagodzaca-pielegnacja-dla-skory-zaczerwienionej-i-z-lojotokowym-zapaleniem-skory-4.html
http://www.aptusshop.pl/


 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

Produktu nie należy aplikować na mocno podrażnioną skórę lub w przypadku występowania ran sączących. Zapytaj o radę dermatologa
lub farmaceuty.

Łojotokowe zapalenie skóry jest stanem zapalnym związanym z łuszczeniem, dotykającym w szczególności twarz i skórę głowy. Główną
przyczyną powstawania łojotokowego zapalenia skóry jest nadmierne rozprzestrzenianie się drożdżaków (grzybów) z rodzaju
Malassezia, obecnych na skórze. Choroba ta zlokalizowana jest w strefach bogatych w gruczoły łojowe, produkujące nadmierną ilość
sebum, co prowadzi do powstawania zaczerwienień oraz łusek na wrażliwej i podrażnionej skórze.
Wyniki potwierdzone badaniami medycznymi

NATYCHMIASTOWE REZULTATY:
Nawilża
Nawilżenie i uczucie komfortu skóry: 89% (1)
Uczucie miękkości skóry: 95% (1)

DŁUGOTRWAŁE REZULTATY:
Redukuje zaczerwienienie i łagodzi
Zredukowane zaczerwienienia: 76% (1)
Zmniejszenie uczucia ściągnięcia skóry: -92% (2)
Usuwa łuski
Zredukowane łuski: 83% (1)
Zmniejszenie wielkości łusek: -93% (2)

(1) Test wykonany z udziałem 19 ochotników w wieku od 20 do 66 lat. Test trwał 7 dni.
(2) Badania kliniczne Sensibio DS+ zostały wykonane z udziałem 21 ochotników w wieku od 20 do 73 lat, zmagających się z
łojotokowym zapaleniem skóry. Badania trwały przez 56 dni.

Producent:

Naos
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