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BIODERMA Cicabio Arnica+ Krem regenerujący, 40 ml
 

Cena: 42,62 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Krem Bioderma Cicabio Arnica+ i w jakim celu się go stosuje?

Bioderma Cicabio Arnica+ to krem zmniejszający uczucie dyskomfortu i przyśpieszający wchłanianie się siniaków, obrzęków i stłuczeń.

Zmniejsza uczucie dyskomfortu
Nawilża
Przyśpiesza wchłanianie już istniejących siniaków
Zapobiega powstawaniu nowych siniaków
Bardzo dobrze tolerowany
Kremowa konsystencja
Nie zatyka porów
Szybka i łatwa aplikacja
Bezzapachowy

Korzyści:
Cicabio Arnica+ to kuracja stworzona, aby przywrócić skórze komfort. Jego formuła zawiera ekstrakt z arniki, patent ANTALGICINE™,
apigeninę (wyciąg ze skórki grejpfruta) oraz cynk.

Formuła:
Wszystkie formuły produktów BIODERMA są oparte na ekobiologii, która znajduje się w centrum podejścia NAOS - po to, aby lepiej
chronić ekosystem skóry i wzmacniać jej naturalne mechanizmy. Na długi czas.

Ten produkt został opracowany w nawiązaniu do ekobiologicznego podejścia NAOS w trosce o Twoją skórę. W sercu tego produktu są:

patent ANTALGICINE™:
Uczucie dyskomfortu, a także drapanie, może zakłócić naturalny proces gojenia się skóry. Ta technologia pomaga regulować
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reaktywność skóry.

Dermatologiczna formuła:
Dział Badawczy NAOS w Aix-en-Provence we współpracy z dermatologami stworzył w naszym laboratorium specjalną formułę, aby
zachować zdrowie skóry na długi czas. Kompleks oparty na wiedzy dermatologicznej i biologii skóry ma za zadanie wzmacniać
odporność skóry.

Dla kogo?
Dla całej rodziny (z wyłączeniem wcześniaków). Ciało, twarz. Obrzęki, siniaki, stłuczenia.

Badania:
Lepsze rozumienie dla lepszej opieki:
Obrzęki, zmieniony kolor skóry przez zasinienia.

Testowany pod nadzorem dermatologicznym.

Natychmiastowe rezultaty:

Natychmiastowo zmniejsza uczucie dyskomfortu

Zmniejszenie dyskomfortu i uczucia ściągnięcia: 71% (1)

(1) Test komedogenności na 21 ochotnikach w wieku od 30 do 66 lat przez 28 dni.

Składniki aktywne Kremu Bioderma Cicabio Arnica+:

Apigenina - to naturalnie występujący w roślinach flawonoid. Apigenina ma zdolność zwalczania wolnych rodników jako
przeciwutleniacz i posiada właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Ponadto może naprawić uszkodzenia skóry
spowodowane ekspozycją na promieniowanie UVA i UVB.
Ksylitol i Mannitol - Ksylitol przeciwdziała podrażnieniom, a także zatrzymuje wodę w skórze zapobiegając jej utracie. Mannitol
również jest pomocny w zatrzymaniu wody w skórze.
Ramnoza - Ma właściwości przeciwzapalne i łagodzące skórę. Poprawia produkcję kolagenu i elastyny, które stanowią
rusztowanie dla jędrnej skóry, a także poprawia obrót komórkowy.
Gliceryna - Nawilża, chroni, zmiękcza. Gliceryna znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości nawilżających i
okluzyjnych. Zabezpiecza skórę przed utratą wody oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Siarczan cynku - posiada właściwości gojące, regenerujące, przeciwzapalne oraz działa antybakteryjnie na skórę. Działając
antyseptycznie i ograniczając rozwój patogennej flory bakteryjnej sprawia, że skóra chroniona jest przed działaniem
niekorzystnych czynników zewnętrznych i wnikaniem Staphylococcus aureus. Związek ten pomaga promować i utrzymywać
optymalne środowisko skóry dla jej regeneracji, dzięki czemu usprawniają proces gojenia podrażnień, ran i owrzodzeń. Wykazuje
działanie wysuszające i ogranicza stany zapalne skóry.
Olej słonecznikowy - jest bogatym źródłem witaminy E o niekwestionowanych właściwościach przeciwutleniających. Ponadto
łagodzi on stany zapalne, reguluje pracę gruczołów łojowych, nawilża, a także chroni i odżywia skórę.
Lecytyna - działa jak naturalny humektant, który pomaga utrzymać nawilżenie skóry. Pomaga również w procesie regeneracji i
odnowy komórek, dzięki czemu nadaje skórze zdrowy wygląd.
Wyciąg z algi brunatnicy - z uwagi na zawartość pochodnych kwasu liponowego, fosfatydylocholiny i substancje odżywcze
wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, dzięki czemu skutecznie zwalcza wolne rodniki. Ponadto stanowi naturalny filtr UV, a
także pomaga w odbudowie płaszcza hydrolipidowego skóry, co przywraca jej naturalne zdolności broniące ją przed czynnikami
zewnętrznymi, działa przeciwzmarszczkowo, chroni keratynocyty przed foto-uszkodzeniami UV. Wzmacnia barierę lipidową oraz
regeneruje uszkodzony naskórek.
Wyciąg z Arniki Górskiej - oferuje wiele korzyści dla skóry, takich jak pomoc w gojeniu ran, łagodzenie bólu, łagodzenie ukąszeń i
stanów zapalnych oraz zapobieganie podrażnieniom.
Tokoferol - jest skutecznym przeciwutleniaczem, który zwalczając wolne rodniki hamuje procesy starzenia się wywołane np.
promieniowaniem UV. Ponadto zapobiegaj on utlenianiu się cennych składników tłuszczowych zawartych w kosmetykach.

Sposób użycia Kremu Bioderma Cicabio Arnica+:

Sposób użycia:

Zastosuj tak szybko, jak to możliwe, za pomocą lekkiego masażu w osłabionym obszarze. Stosuj raz lub dwa razy dziennie, aż do
całkowitego wchłonięcia
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Nie stosuj w przypadku wrażliwości na arnikę, a także w okolicy oczu, błon śluzowych, otwartych ran, widocznie podrażnionej lub
uszkodzonej skóry. Kobiety w ciąży powinny zasięgnąć porady lekarza. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.

Co zawiera Krem Bioderma Cicabio Arnica+:

Skład:

AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, DICAPRYLYL CARBONATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PROPYLENE GLYCOL, BEHENYL
ALCOHOL, CAPRYLOYL GLYCINE, CETYL PALMITATE, ARACHIDYL ALCOHOL, SODIUM ACRYLATES COPOLYMER, MANNITOL, XYLITOL,
RHAMNOSE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, ZINC SULFATE, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891),
ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT, APIGENIN, ACETYL DIPEPTIDE-1 CETYL ESTER, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED
OIL, PHOSPHOLIPIDS, TOCOPHEROL, SODIUM CITRATE, ARACHIDYL GLUCOSIDE, POLYGLYCERYL-10 STEARATE, XANTHAN GUM,
LAURETH-3, HYDROXYETHYLCELLULOSE, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, HYDROGENATED LECITHIN, BUTYLENE GLYCOL,
PENTYLENE GLYCOL, SODIUM HYDROXIDE, POTASSIUM SORBATE. (BI 632)
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