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Sensibio Eye Wygładzający i nawilżający krem do wrażliwej
okolicy oczu,15ml
 

Cena: 28,15 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Zmniejsza obrzęk i minimalizuje zmarszczki
Łagodzi i wygładza skórę wokół oczu
Nawilża
Dobrze tolerowany w okolicy oczu - Konsystencja żelowego kremu - Produkt idealny jako baza pod makijaż - Doskonały dla osób
noszących soczewki kontaktowe - 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 Eye błyskawicznie zmniejsza uczucie dyskomfortu, łagodzi podrażnienia wokół oczu, biologicznie wzmacnia odporność skóry
wrażliwej na działanie czynników zewnętrznych i podnosi jej próg tolerancji. Biologiczny przełom dla wrażliwej skóry, patent
TOLERIDINE™, wzmocniony specjalnie opracowaną formułą dermatologiczną zwiększa próg tolerancji skóry, hamuje powstawanie
cząsteczek prozapalnych, dzięki czemu skóra staje się mniej reaktywna. Zawarta w Sensibio Eye kofeina pobudza przepływ limfy,
zmniejszając opuchliznę wokół oczu. Kwas hialuronowy i cząsteczki odbijające światło nawilżają, wygładzają skórę wokół oczu,
rozświetlają i zmniejszają widoczność drobnych zmarszczek.
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Rano i/lub wieczorem
  Etap 1
  Nałóż Sensibio Eye na powieki i okolice oczu na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy.
  Etap 2
  Delikatnie masuj skórę w kierunku od skroni do nosa do całkowitego wchłonięcia produktu.

Skóra wrażliwa wykazuje zaburzoną funkcję bariery ochronnej i nie jest w stanie chronić jej przed podrażnieniami. Makijaż, jego
usuwanie, zanieczyszczenia, stres osłabiają skórę i powodują, że staje się ona napięta. Wrażliwość skóry objawia się przez dyskomfort
oraz uczucie ciepła, a także zaczerwienieniem skóry twarzy. Skóra wrażliwa szybciej się odwadnia, co bardzo często powoduje
nieprzyjemne uczucie ściągnięcia. Wrażliwość skóry może być tymczasowa lub trwała.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym

NATYCHMIASTOWE REZULTATY:
Nawilża
Błyskawicznie nawilżona skóra: 100%*

DŁUGOTRWAŁE REZULTATY:
Łagodzi
Skóra wygładzona: 91%*
Obkurczanie
Efekt obkurczania naczynek: 85%*

* Test wykonany z udziałem 47 ochotników w wieku od 20 do 57 lat, ze skórą suchą i wrażliwą, zwłaszcza w okolicy oczu. Test trwał 7
dni.

Producent:

Naos
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