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BIODERMA Hydrabio Masque Maseczka, 75 ml
 

Cena: 94,41 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać Maska

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma Hydrabio Masque Maseczka i w jakim celu się ją stosuje?

Bioderma Hydrabio Masque to maska wzmacniająca nawilżenie skóry.

Przynosi skórze silne nawilżenie
Zapewni trwające uczucie komfortu
Odbudowuje elastyczność i blask skóry
Regeneruje płaszcz ochronny skóry
Doskonała tolerancja
Nie zatyka porów
Kremowa konsystencja i delikatny zapach

Korzyści:
Maska do twarzy Hydrabio Masque posiada w swoim składzie patent AQUAGENIUM, który powstał w ośrodkach badawczych Biodermy i
pomaga odtworzyć naturalną zdolność skóry do zatrzymywania wilgoci poprzez wspieranie produkcji akwaporyn, białek błonowych,
które funkcjonują jako kanały dla przemieszczania się i utrzymania 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:

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.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
https://www.centrum-apteka.pl/bioderma-hydrabio-masque-maseczka-75-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 

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, Fotoprotekcja dla skóry normalnej i suchej.

Badania:
Lepsze rozumienie dla lepszej opieki:
Każdego dnia skóra twarzy traci wodę. Niezależnie od wieku i rodzaju skóry, dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Skóra, która jest
inteligentnym i dynamicznym ekosystemem, nieustannie wchodzi w interakcje z otoczeniem. Skóra w naturalny sposób zatrzymuje
właściwą ilość wilgoci, ale kilka zmiennych środowiskowych (zanieczyszczenia, promieniowanie UV, papierosy, alkohol, zmęczenie, stres
czy zmiany temperatury) szkodzą temu systemowi i powodują utratę nawilżenia. Te zmiany sprawiają, że skóra nie jest w stanie
kontrolować swojego optymalnego nawodnienia. Mogą powstać mikrozmarszczki i uczucie ściągnięcia, a skóra może stracić swoją
spoistość. W rezultacie skóra staje się mniej elastyczna, matowa i traci swój naturalny blask.

Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Długotrwałe rezultaty:

Instensywne nawilżenie

Skuteczne nawilżenie: 8h*

* Test korneometryczny przeprowadzony na 10 ochotnikach w wieku od 19 do 63 lat, z suchą lub umiarkowanie nawilżoną skórą przez 8
godzin.

Składniki aktywne Maseczki Bioderma Hydrabio Masque:

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.
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.
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. Wyciąg z pestek jabłek stymuluje powstawanie akwaporyn,
które stanowią naturalne kanały przepływu wody w skórze.
Tokoferol - Witamina E, zwana również, nie bez powodu witaminą młodości. Ma bardzo dużą siłę antyoksydacyjną, dzięki czemu
pomaga wymiatać szkodliwe wolne rodniki i zmniejszać stres oksydacyjny, któremu poddawana jest skóra.
Dwutlenek tytanu - jest mineralnym filtrem przeciwsłonecznym, który pomaga odbijać i rozpraszać promienie UVA i UVB, dzięki
czemu chroni skórę przed ich szkodliwym działaniem.
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Jak stosować Maseczkę Bioderma Hydrabio Masque:

Sposób użycia:

Stosuj Hydrabio Masque wieczorem. - W pierwszym tygodniu codziennie, a następnie raz lub dwa razy w tygodniu dla podtrzymania
rezultatów

ETAP 1:
Nałóż grubą warstwę Hydrabio Masque na dokładnie oczyszczoną (płynem micelarnym Hydrabio H2O lub mleczkiem Hydrabio Lait)
skórę twarzy i szyji.

ETAP 2:
Pozostaw na skórze na 10 minut.

ETAP 3:
Następnie usuń nadmiar maseczki za pomocą wacika.

Co zawiera Maseczka Bioderma Hydrabio Masque:

Skład:

AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, CYCLOPENTASILOXANE, DICAPRYLYL ETHER, DIMETHICONE, XYLITOL, GLYCOL PALMITATE,
CYCLOHEXASILOXANE, CORN STARCH MODIFIED, ARACHIDYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, BEHENYL
ALCOHOL, CETYL ALCOHOL, TITANIUM DIOXIDE (NANO), ARACHIDYL GLUCOSIDE, CHLORPHENESIN, DISILOXANE,
FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, DISODIUM EDTA, MANNITOL, XANTHAN GUM, C30-45 ALKYL CETEARYL DIMETHICONE
CROSSPOLYMER, HEXYLDECANOL, ALUMINA, XYLITYLGLUCOSIDE, STEARIC ACID, ANHYDROXYLITOL, NIACINAMIDE,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLUCOSE, TOCOPHEROL, PYRUS MALUS (APPLE) SEED EXTRACT, RHAMNOSE, BRASSICA
CAMPESTRIS (RAPESEED) STEROLS, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, PHENOXYETHANOL, FRAGRANCE (PARFUM). (BI 536)
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