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Sensibio Gel moussant Łagodzący żel micelarny do
oczyszczania twarzy o działaniu nawilżającym, 200ml
 

Cena: 39,61 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 oczyszcza i usuwa makijaż z twarzy i okolic oczu
Nawilża*
Łagodzi i działa kojąco na podrażnienia
Doskonale tolerowany przez skórę i okolicę oczu - Nie zatyka porów - Nie zawiera mydła - Formuła bezzapachowa - Fizjologiczne pH
* Test wykonany z udziałem 22 ochotników w wieku od 21 do 48 lat, ze skórą wrażliwą. Podczas testu aplikowano produkt 2 do trzech
razy dziennie przez 7 dni.!!

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.
Specjalnie opracowana formuła dermatologiczna to połączenie składników aktywnych, które wzmacniają próg tolerancji skóry. Preparat
ma właściwości nawilżające i przywracające skórze równowagę hydrolipidową, dzięki formule wzbogaconej o poliglukozyd kwasów oleju
kokosowego, aktywny składnik naśladujący strukturę skóry.

Stosowanie:

Rano i/lub wieczorem
  Etap 1
  Nałóż żel na zwilżoną skórę twarzy.
  Etap 2
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  Masuj, aż do utworzenia się piany.
  Etap 3
  Dokładnie spłucz.
  Etap 4
  Delikatnie osusz skórę.
Jeżeli podrażnienia nie ustępują, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Najważniejszy krok w codziennym rytuale pielęgnacji: higiena wymagająca spłukiwania. Wielu konsumentów waha się, przed
stosowaniem produktów do higieny wymagających spłukiwania, z obawy przed podrażnieniem i wysuszeniem wrażliwej skóry.
Bioderma, ekspert w pielęgnacji skóry wrażliwej, znalazł sposób na nawilżanie i łagodzenie skóry już podczas higieny.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty:
Nawilża
Nawilżona skóra: 91% (1)
Łagodzi
Ukojona skóra: 86% (1)
Uczucie komfortu skóry: 95% (1)

Długotrwałe rezultaty:
Nawilża
Przywraca nawilżenie skóry: +13% po 14 dniach stosowania (2)
24 godziny nawilżenia od zastosowania produktu (2)

(1) Test wykonany z udziałem 22 ochotników w wieku od 21 do 48 lat, ze skórą wrażliwą. Podczas testu aplikowano produkt 2 do 3 razy
dziennie przez 7 dni.
(2) Biometrologia - pomiar nawillżenia

Producent:

Naos
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