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Sensibio DS+ Gel nettoyant Żel oczyszczający do skóry
zaczerwienionej i z łojotokowym zapaleniem skóry, 200ml
 

Cena: 48,09 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Delikatnie myje i oczyszcza
Zwalcza czynniki odpowiedzialne za podrażnienia
Łagodzi podrażnioną skórę
Zachowuje równowagę skóry dzięki wyjątkowo łagodnej formule oraz kwasowości zbliżonej do jej naturalnego pH.
Nie zawiera mydła - 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+ Gel to innowacyjny produkt i owoc badań Bioderma nad biologią skóry. Redukuje zaczerwienienia i łuski, ograniczając
rozrost drożdżaków Malassezia – patogenów wywołujących zaostrzenie stanu skóry ze skłonnościami do łuszczenia i zaczerwienień.
Sensibio DS+ Gel oczyszcza skórę i ogranicza powstawanie łusek. Specjalnie opracowana formuła dermatologiczna zwiększa próg
tolerancji skóry.

 STOSOWANIE:

Rano i/lub wieczorem
  Etap 1
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  Aplikuj Sensibio DS+ Gel na wilgotną skórę twarzy.
  Etap 2
  Delikatnie masuj, aż produkt będzie się pienił.
  Etap 3
  Dokładnie spłucz.
  Etap 4
  Delikatnie osusz skórę.
  Etap 5
  Po oczyszczeniu skóry nałóż Sensibio DS+ Crème.
Unikaj kontaktu z oczami.

Łojotokowe zapalenie skóry jest stanem zapalnym związanym z łuszczeniem oraz swędzeniem, dotykającym w szczególności twarz i
skórę głowy: na płatkach nosa, brwiach, czole oraz brodzie.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Długotrwałe rezultaty:
Delikatnie oczyszcza
Skutecznie oczyszczona skóra: 100%*
Uczucie miękkości skóry: 100*
Łagodzi oczyszczoną skórę
Przywrócenie skórze komfortu: 80%*
* Test wykonany z udziałem 20 ochotników w wieku od 23 do 62 lat, ze skórą wrażliwą i/lub miejscowym zaczerwienieniem. Test trwał 7
dni.

Producent:

Naos
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