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BIODERMA Cicabio Pommade Odbudowująco-łagodzący
preparat ochronny, 40 ml
 

Cena: 54,79 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać maść

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

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

Bioderma Cicabio Pommade to naprawczo-kojąca maść odżywcza do stosowania na głębokie suche rany.

Odbudowuje naskórek
Łagodzi dyskomfort i zmniejsza chęć drapania
Odżywia
Oczyszcza
Tworzy warstwę ochronną, zapewniając optymalny przebieg procesu regeneracji skóry
Bardzo dobrze tolerowany
Nie zatyka porów
Bezzapachowy

Korzyści:
Cicabio Pommade wspomaga naprawę uszkodzonej, przesuszonej skóry, działając na każdym etapie procesu gojenia się rany. Składniki
antybakteryjne (miedź-cynk) oczyszczają naskórek.

Aktywny patent, ANTALGICINE™, błyskawicznie łagodzi uczucie dyskomfortu i zmniejsza potrzebę drapania.

Odżywcza i uzupełniająca lipidy konsystencja w połączeniu z kwasem hialuronowym i nawilżającymi składnikami aktywnymi
odbudowuje film ochronny.

Formuła:
Wszystkie formuły produktów BIODERMA są oparte na ekobiologii, która znajduje się w centrum podejścia NAOS - po to, aby lepiej
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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
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). Skóra osłabiona, odwodniona. Ciało, twarz, usta, obszar pieluszki, skóra okolic
intymnych.

Badania:
Lepsze rozumienie dla lepszej opieki:
Poważne uszkodzenia skóry i bardzo sucha skóra to problem charakteryzujący się utratą funkcji barierowej skóry. Tego rodzaju
problemy skórne wymagają stosowania zabiegów okluzyjnych, odżywczych i ochronnych, aby stworzyć sprzyjające środowisko dla
procesu gojenia.

Wyniki potwierdzone badaniami medycznymi.

Długotrwałe rezultaty:

Odbudowuje naskórek

Zregenerowana skóra: 100% (1)
Po 14 dniach stosowania Cicabio Pommade przyczynia się do prawidłowej, wysokiej jakości regeneracji naskórka u 93% badanych (2)

Łagodzi dyskomfort

Wygładzona skóra: 100% (1)
Po 14 dniach użytkowania zmniejsza intensywność uczucia dyskomfortu / ściągniecia o 91% (2)

(1) Test przeprowadzony na 20 ochotnikach w wieku od 28 do 70 lat, z suchą lub bardzo suchą i wrażliwą skórą, przez 7 dni
(2) Badanie kliniczne z udziałem 33 osób w wieku od 21 do 62 lat dwa razy dziennie przez 14 dni.

Składniki aktywne Kremu Bioderma Cicabio Pommade:

Kwas azjatykowy - składnik aktywny naturalnie występujący w roślinie Gotu Kola. Jego pozytywne działanie na skórę objawia
się m.in. w pobudzeniu syntezy kolagenu oraz proliferacji fibroblastów, dzięki czemu skóra staje się jędrna, elastyczna oraz
odzyskuje zdrowy wygląd. Ponadto wykazuje on silne działanie przeciwutleniające, które pozwala mu na skuteczną obronę skóry
przed promieniowaniem UV.
Resweratrol - to naturalnie występujący przeciwutleniacz, który można znaleźć między innymi w skórce winogron. Resweratrol
należy do grupy związków zwanych polifenolami, które wykazują silne działanie przeciwutleniające, dzięki czemu chronią skórę
przed wolnymi rodnikami które prowadzą do jej starzenia się. Resweratrol pomaga chronić skórę przed negatywnym wpływem
czynników zewnętrznych, w tym przed promieniowaniem UV. Ponadto Resweratrol znacząco nawilża skórę oraz odbudowuje ją
na poziomie komórkowym nasilając procesy proliferacyjne komórek. Pomaga również wyrównywać koloryt skóry.
Kwas hialuronowy - zapewnia natychmiastowy efekt nawilżenia. Kwas hialuronowy zastosowany ze względu na swoje
niezwykłe właściwości nawilżające, potrafi zatrzymywać wodę w skórze. Jest on składnikiem występującym naturalnie w
naszym ciele w tym między innymi jako składnik mazi stawowej, czy też skóry (w skórze kumulują się jego największe ilości).
Wraz z wiekiem naturalna produkcja kwasu hialuronowego w skórze znacząco zmniejsza się, co niestety skutkuje utratą przez
skórę jej jędrności i zdolności do zatrzymywania wody, czego następstwem jest jej suchość oraz zmarszczki.
Ksylitol i Mannitol - Ksylitol przeciwdziała podrażnieniom, a także zatrzymuje wodę w skórze zapobiegając jej utracie. Mannitol
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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 oraz siarczan miedzi - posiadają właściwości gojące, regenerujące, przeciwzapalne oraz działają antybakteryjnie
na skórę. działając antyseptycznie i ograniczając rozwój patogennej flory bakteryjnej sprawiają, że skóra chroniona jest przed
działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych i wnikaniem Staphylococcus aureus. Związki te pomagają promować i
utrzymywać optymalne środowisko skóry dla jej regeneracji, dzięki czemu usprawniają proces gojenia podrażnień, ran i
owrzodzeń. Wykazują działanie wysuszające i ograniczają stany zapalne skóry.
Parafina ciekła - dzięki swoim właściwością okluzyjnym doskonale spełnia się w roli emolienta i substancji nawilżającej skórę.
Azjatykozyd - to związek triterpenowy wyizolowany z wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica). Ma on właściwości kondycjonujące
skórę dzięki czemu chroni ją przed starzeniem się, rewitalizuje i ujędrnia. Azjatykozyd jest stosowany do aktywacji migracji
fibroblastów i właściwości przeciwzapalnych. Azjatykozyd zwiększa wytrzymałość nowo powstałej skóry na rozciąganie i
wspomaga gojenie się ran. Zapobiega również procesowi zapalnemu.
Madekakozyd - jest bogaty w aminokwasy, beta-karoten, kwasy tłuszczowe i związki fitochemiczne, które są pomocne w
przeciwdziałaniu podrażnieniom.
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.

Sposób użycia Kremu Bioderma Cicabio Pommade:

Sposób użycia:

Dwa razy dziennie, aż do całkowitej regeneracji skóry

ETAP 1:
Dokładnie oczyść i osusz skórę.

ETAP 2:
Stosuj na podrażnione obszary.

Jeśli podrażnienie skóry utrzymuje się, skonsultuj się z lekarzem. Stosuj tylko na zdrową skórę. Produkt nie jest lekiem.

Co zawiera Krem Bioderma Cicabio Pommade:

Skład:

AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, PARAFFINUM LIQUIDUM/MINERAL OIL/HUILE MINERALE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, POLYGLYCERYL-4 DIISOSTEARATE/POLYHYDROXYSTEARATE/SEBACATE, PROPANEDIOL, XYLITOL,
ZINC STEARATE, SODIUM CITRATE, BUTYLENE GLYCOL, CAPRYLOYL GLYCINE, COPPER SULFATE, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM
HYALURONATE, ZINC SULFATE, VITIS VINIFERA (GRAPE) VINE EXTRACT, LAURETH-3, ASIATICOSIDE, MADECASSIC ACID, ASIATIC
ACID, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, HYDROXYETHYLCELLULOSE, ACETYL DIPEPTIDE-1 CETYL ESTER, MANNITOL,
POTASSIUM SORBATE, RHAMNOSE.(BI 631)
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