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BIODERMA Hydrabio Lait Nawilżające mleczko do
demakijażu, 250 ml
 

Cena: 60,61 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 250 ml

Postać mleczko

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma Hydrabio Lait Nawilżające mleczko do demakijażu i w jakim celu się go stosuje?

Bioderma Hydrabio Lait to nawilżające mleczko do demakijażu twarzy i oczu..

Dokładnie oczyszcza skórę
Delikatnie usuwa makijaż z oczu i twarzy
Nawilża i łagodzi
Przywraca skórze miękkość, blask i uczucie komfortu, bez uczucia lepkości
Bardzo dobrze tolerowany
Nie zatyka porów
Nie wymaga spłukiwania

Korzyści:
Każdego dnia nasza skóra narażona jest na niekorzystne warunki atmosferyczne, zimno, zanieczyszczenia powietrza itp., co może
prowadzić do zaburzenia naturalnych procesów zachodzących w skórze. W rezultacie, może stać się odwodniona, ściągnięta i
pozbawiona blasku. Laboratorium Bioderma opracowało patent AQUAGENIUM™, który przywraca skórze naturalną zdolność nawilżania,
stymulując produkcję akwaporyn (białek błonowych) tworzących kanały uczestniczące w transporcie i utrzymaniu wody w skórze

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:
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patent AQUAGENIUM™:
Woda i lipidy są niezbędnymi składnikami skóry, umożliwiającymi jej nawilżenie. W przypadku zachwiania równowagi skóra staje się
odwodniona i nie działa już prawidłowo. Ten opatentowany kompleks stymuluje syntezę lipidów skóry i ekspresję akwaporyn. Te „kanały
wodne”, naturalnie występujące w skórze, transportują wodę do komórek naskórka.

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?
Dorośli, młodzież. Skóra odwodniona.

Badania:
Lepsze rozumienie dla lepszej opieki:
Odwodnienie skóry prowadzi do zwiększającego się z czasem dyskomfortu, któremu towarzyszy uczucie ściągnięcia, pieczenia czy
powstawanie zmarszczek. Poprzez utratę wody zostają zaburzone naturalne funkcje barierowe i ochronne. W rezultacie skóra traci także
swoją elastyczność. Cera staje się matowa i traci blask.

Testowany pod nadzorem dermatologicznym.

Natychmiastowe rezultaty:

Nawilża

+54% nawodnienia w ciągu 2 godzin (?)*

Długotrwałe rezultaty:

Nawilżenie

+37% nawilżenia do 8 godzin*

* Ocena działania nawilżającego na 10 ochotnikach w wieku od 41 do 68 lat, z suchą lub umiarkowanie nawilżoną skórą przez 8 godzin.

Składniki aktywne Nawilżającego mleczka do demakijażu Bioderma Hydrabio Lait:

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.
Witamina PP - inaczej zwana Niacynamidem lub nikotynamidem, jest formą witaminy B-3, niezbędnego składnika odżywczego.
Niedobór witaminy B-3 może prowadzić do zaburzeń skóry. Stosowany miejscowo niacynamid może pomóc w leczeniu
niektórych chorób skóry, w tym trądziku i egzemy. Niacynamid pomaga budować keratynę, rodzaj białka dbającego o jędrną i
zdrową skórę. Niacynamid może pomóc Twojej skórze odbudować barierę ceramidową (lipidową), co z kolei może pomóc w
utrzymaniu wilgoci. Jest to korzystne dla wszystkich rodzajów skóry, zwłaszcza jeśli masz egzemę lub skórę dojrzałą.
Niacynamid zmniejsza stan zapalny, dzięki czemu przyczynia się do złagodzenia zaczerwienienia spowodowanego egzemą,
trądzikiem i innymi stanami zapalnymi skóry. Niacynamid pomaga budować komórki w skórze, jednocześnie chroniąc je przed
stresem środowiskowym, takim jak światło słoneczne, zanieczyszczenia i toksyny.
Skwalan - Skwalen jest substancją naturalnie produkowaną przez nasze ciało. Szczytowa produkcja tego naturalnego środka
nawilżającego występuje w wieku nastoletnim, a jego produkcja spowalnia się w wieku 20 lub 30 lat. Skutkuje to tym, że skóra
staje się bardziej sucha i szorstka. Skwalen występuje nie tylko u ludzi, jest on również naturalnie obecny w oliwkach, otrębach
ryżowych i trzcinie cukrowej. Jest również znajdowany i zbierany z wątrób rekinów. Skwalan, czyli bardziej stabilna forma
skwalenu stosowany miejscowo ma ogromne korzyści. Silnie nawilżając, manifestując również swoje silne właściwości
przeciwutleniające oraz detoksykujące może sprawić, że Twoja skóra będzie wyglądać na żywszą i zdrowszą. Regularne
stosowanie Skwalenu może również zwiększyć endogenną produkcję kolagenu, który stanowi "rusztowanie" dla naszej skóry, a
jego odpowiednia ilość jest niezbędna abyśmy mogli cieszyć się zdrową i jędrną skórą.
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
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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.
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.
Sterole rzepaku - zapewniają skórze ochronę oraz nawilżenie. Dzięki swoim właściwością stabilizującym błonę komórkową
wykazują również działanie łagodzące i przeciwzapalne.
Ekstrakt z pestek jabłek - poprawia wygląd i teksturę skóry dzięki bogatemu profilowi kwasów tłuszczowych nawilżając,
kondycjonując i zmiękczając nie pozostawiając tłustej warstwy.
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.
Parafina ciekła - dzięki swoim właściwością okluzyjnym doskonale spełnia się w roli emolienta i substancji nawilżającej skórę.

Sposób użycia Nawilżającego mleczka do demakijażu Bioderma Hydrabio Lait:

Sposób użycia:

Rano i wieczorem – 7 dni w tygodniu

ETAP 1:
Nasącz wacik mleczkiem.

ETAP 2:
Oczyść skórę i/lub usuń makijaż z okolic oczu i twarzy.

ETAP 3:
Po oczyszczeniu twarzy mleczkiem zalecamy zastosowanie toniku z linii Hydrabio.

Co zawiera Nawilżające mleczko do demakijażu Bioderma Hydrabio Lait:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, CETEARYL ISONONANOATE, PARAFFINUM LIQUIDUM/MINERAL OIL/HUILE MINERALE,
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, ETHYLHEXYLGLYCERIN, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM
ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, DISODIUM EDTA, SQUALANE, XYLITOL, SODIUM HYDROXIDE, NIACINAMIDE,
HEXYLDECANOL, POLYSORBATE 60, SORBITAN ISOSTEARATE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, MANNITOL, CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, RHAMNOSE, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, PYRUS MALUS (APPLE) SEED EXTRACT, BRASSICA CAMPESTRIS
(RAPESEED) STEROLS, TOCOPHEROL, PHENOXYETHANOL, FRAGRANCE (PARFUM). (BI 535)
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