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Sensibio Mask Intensywnie kojąca i nawilżająca maseczka
dla skóry wrażliwej i nadwrażliwej, 75ml
 

Cena: 63,65 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Intensywnie łagodzi i nawilża
Przynosi długotrwałe uczucie komfortu
Przywraca skórze blask
Doskonale tolerowany - Nie zatyka porów - Delikatna, kremowa 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.

Maska Sensibio zawiera patent TOLÉRIDINE™, który podnosi próg tolerancji skóry i natychmiastowo ją łagodzi, długotrwale przywraca
komfort. To produkt do stosowania doraźnego, który błyskawicznie łagodzi uczucie gorąca, zaczerwienienie i napięcie skóry. Patent
TOLÉRIDINE™, wzmocniony specjalnie opracowaną formułą dermatologiczną zwiększa próg tolerancji skóry, hamuje powstawanie
cząsteczek prozapalnych, dzięki czemu skóra staje się mniej reaktywna. Zawarte w Sensibio Mask składniki nawilżające odbudowują
barierę ochronną skóry i zapewniają długotrwałe uczucie komfortu. Enoxolon błyskawicznie łagodzi i zmiękcza skórę.

 Stosowanie:

Wieczorem - raz lub dwa razy w tygodniu
  Etap 1
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  Nakładaj na oczyszczoną skórę twarzy.
  Etap 2
  Nałóż grubą warstwę Maski Sensibio na twarz i szyję.
  Etap 3
  Pozostaw na 10 minut, aby zmaksymalizować przenikanie składników aktywnych.
  Etap 4
  Nadmiar produktu spłucz lub usuń za pomocą wacika.

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:
Intensywnie nawilża
Skóra nawilżona: 90% (1)
Łagodzi
Skóra wygładzona: 80% (1)
Zapewnia długotrwałe uczucie komfortu
Komfort skóry: 95% (1)

Długotrwałe rezultaty:
Intensywnie nawilża
Skutecznosć nawodnienia skóry: 8h (2)

(1) Test wykonany z udziałem 20 ochotników w wieku od 22 do 41 lat, ze skórą delikatną, wrażliwą. Test trwał 7 dni.
(2) Test korneometryczny wykonany na 10 pacjentach o suchej i normalnej skórze, w wieku od 40 do 64 lat, przez 8 godzin.

Producent:

Naos
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