
 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
 

BIODERMA Photoderm AR SPF 50+ Krem, 30 ml +
BIODERMA Photoderm Apres-Soleil Gel Creme, Krem-Żel,
100 ml
 

Cena: 93,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać krem

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Krem Bioderma Photoderm AR SPF 50+ i w jakim celu się go używa?

Bioderma Photoderm AR SPF 50+ stanowi wysoką ochronę, przeciwko zaczerwienieniom i przebarwieniom.

Gwarantuje silną ochronę skóry przed szkodliwym działaniem promieni UVA i UVB (poparzenia, nadwrażliwość na słońce itp.)
Redukuje zaczerwienienia i zapobiega ich nawrotom
Chroni skórę przed uszkodzeniami komórek i zapobiega procesom przedwczesnego starzenia
Wygładza i poprawia stan skóry, wyrównuje koloryt
Nie zatyka porów - Bezzapachowy - Wodoodporny

Korzyści:
Dzięki połączeniu filtrów UVA/UVB, Photoderm AR SPF 50+ oferuje optymalną ochronę przed szkodliwym działaniem promieni UV
(poparzenia, nadwrażliwość na słońce, etc.). Patent CELLULAR BIOPROTECTION™, chroni i stymuluje naturalne mechanizmy obronne
skóry.
Zaczerwienienie wynika głównie z rozszerzenia i osłabienia naczyń krwionośnych w skórze. Patent ROSACTIV™ działa bezpośrednio na
VEGF (naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu) – powodujący rozszerzenie i osłabienie naczyń krwionośnych, a tym samym
zaczerwienienie skóry. Zawarty w produkcie enoxolon błyskawicznie łagodzi zaczerwienienia.
Uniwersalny kolor dostosowuje się do skóry i minimlizuje widoczność zaczerwienień. Delikatna konsystencja szybko się wchłania,
zapewniając skórze komfort.
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Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
https://www.centrum-apteka.pl/bioderma-photoderm-ar-spf-50-krem-30-ml-bioderma-photoderm-apres-soleil-gel-creme-krem-zel-100-ml.html
https://www.centrum-apteka.pl/bioderma-photoderm-ar-spf-50-krem-30-ml-bioderma-photoderm-apres-soleil-gel-creme-krem-zel-100-ml.html
https://www.centrum-apteka.pl/bioderma-photoderm-ar-spf-50-krem-30-ml-bioderma-photoderm-apres-soleil-gel-creme-krem-zel-100-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
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.

Codziennie pracujemy nad zmniejszeniem wpływu naszych produktów na środowisko. Większość naszych opakowań produkujemy z
plastiku, który podlega w 100% recyklingowi. Z kolei wszystkie pudełka wykonane są z papieru pochodzącego z lasów zarządzanych w
sposób zrównoważony, również nadającego się w 100% do ponownego przetworzenia. Zadbajcie o środowisko razem z nami,
segregując opakowania po zużytych dermokosmetykach!

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

patent CELLULAR BIOPROTECTION™
Aby chronić się przed uszkodzeniami komórkowymi związanymi z ekspozycją na słońce, skóra opiera się na naturalnych mechanizmach
ochronnych, które czasami mogą okazać się niewystarczające. Ten opatentowany kompleks wzmacnia naturalny system obronny
komórek skóry, zwiększając ich odporność na negatywne skutki promieniowania słonecznego.

patent ROSACTIV™
Zaczerwienienie jest spowodowane przede wszystkim rozszerzeniem i osłabieniem mikronaczyń skóry. Ten opatentowany kompleks
działa na czynnik, który przyczynia się do zmian w mikronaczyniach.

Dla kogo?
Dorośli, Młodzież. Osoby o skórze wrażliwej i reaktywnej, ze skłonnością do zaczerwienień, rozszerzonych naczynek i trądziku
różowatego; do skóry twarzy.

Badania:
Lepsze rozumienie dla lepszej opieki
Zaczerwienienie wynika głównie z rozszerzenia i osłabienia naczyń krwionośnych w skórze. Patent ROSACTIV™ działa bezpośrednio na
VEGF (naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu) – czynnik powodujący rozszerzenie i osłabienie naczyń krwionośnych, a tym samym
zaczerwienienie skóry.

Wyniki potwierdzone badaniami medycznymi

Natychmiastowe rezultaty

Gwarancja optymalnej ochrony
Satysfakcjonująca ochrona: 100% (1)

Wyrównuje koloryt skóry

Przyjemna konsystencja: 95% (1)
Uniwersalny kolor: 90% (1)

Długotrwałe rezultaty

Dobra lub doskonała skuteczność w 80% przypadków (3)

Redukuje i zapobiega zaczerwienieniu skóry

Redukcja zaczerwienienia skóry: 64% (2)

(1) Test użytkowy przeprowadzony na 20 ochotnikach w wieku od 20 do 64 lat, ze skórą skłonną do zaczerwienienia, wrażliwą /
reaktywną, przez 7 dni.
(2) Test użytkowy przeprowadzony na 21 ochotnikach w wieku od 19 do 65 lat, ze skórą mieszaną lub tłustą i wrazliwą, od jasnej do
bardzo jasnej skóry, z zaczerwienieniami na twarzy, przez 28 dni.
(3) Badania kliniczne przeprowadzone na 10 osobach w wieku od 34 do 65 lat, ze skórą skłonną do zaczerwienienia, przez 8 dni.

Składniki aktywne Kremu Bioderma Photoderm AR SPF 50+:

patent CELLULAR BIOPROTECTION - Aby chronić się przed uszkodzeniami komórkowymi związanymi z ekspozycją na słońce,
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skóra opiera się na naturalnych mechanizmach ochronnych, które czasami mogą okazać się niewystarczające. Ten
opatentowany kompleks wzmacnia naturalny system obronny komórek skóry, zwiększając ich odporność na negatywne skutki
promieniowania słonecznego.
Ksylitol i Mannitol - przeciwdziała podrażnieniom, a także zatrzymuje wodę w skórze zapobiegając jej utracie. Mannitol również
jest pomocny w zatrzymaniu wody w skórze.
Ektoina - może służyć jako emolient na skórę. Pomaga utrzymać skórze prawidłowy bilans wodny i zrównoważone nawilżenie,
co sprawia, że skóra jest gładka i miękka. Pomaga chronić skórę przed agresorami zewnętrznymi, a także wykazuje właściwości
antyoksydacyjne względem skóry.
Tokoferol oraz octan tokoferolu - to witamina E w standardowej oraz w formie estrowej, która warunkuje mniejsze tłuszczenie
się. Oba są bardzo skutecznymi przeciwutleniaczami, które zwalczając wolne rodniki hamują procesy starzenia się wywołane np.
promieniowaniem UV. Ponadto oba zapobiegają one utlenianiu się cennych składników tłuszczowych zawartych w
kosmetykach.
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.
Olejek sojowy glicynowy (sojowy) - to bezzapachowy olej roślinny o wielu zastosowaniach na skórę. Ma on właściwości
zmiękczające skórę, a ponadto jest świetnym źródłem przeciwutleniaczy i kwasów tłuszczowych.
Krzemionka - Pomaga wchłonąć nadmiar sebum, zapewniając matowe wykończenie bez połysku.
Ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego - zapewnia kojące działanie skóry, pomagając zmniejszyć stan zapalny. Hamuje
produkcję aktywnych form tlenu i azotu, co działa przeciwzapalnie na komórki. Ginkgo biloba jest również bogaty w kwercetynę,
flawonoid, który jest dobrze znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych.
Patent ROSACTIV - działa bezpośrednio na VEGF (naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu) – czynnik powodujący
rozszerzenie i osłabienie naczyń krwionośnych, a tym samym zaczerwienienie skóry.

Sposób użycia Kremu Bioderma Photoderm AR SPF 50+:

Sposób użycia:

Kilka razy dziennie w okresie silnego nasłonecznienia.

ETAP 1
Nałóż obficie równą warstwę przed ekspozycją na słońce (mniejsza ilość produktu redukuje poziom ochrony przeciwsłonecznej).

ETAP 2
Powtarzaj aplikację regularnie, każdorazowo po wyjściu z wody, podczas uprawiania sportu lub po wytarciu skóry.
Stosuj na zdrową skórę. Nie narażaj na nadmierną ekspozycję słoneczną niemowląt i dzieci. Nadmierna ekspozycja na słońce może
zaszkodzić skórze i zdrowiu.

Co zawiera Krem Bioderma Photoderm AR SPF 50+:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, HOMOSALATE, DIISOPROPYL SEBACATE, BIS-
ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, DIBUTYL ADIPATE, PROPANEDIOL, ETHYLHEXYL TRIAZONE, GLYCERIN,
SILICA, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, CLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, PROPYLENE GLYCOL, POLYACRYLATE,
CROSSPOLYMER-6, STEARYL GLYCYRRHETINATE, TOCOPHERYL ACETATE, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), CAPRYLOYL GLYCINE,
SODIUM CITRATE, XANTHAN GUM, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) GERM EXTRACT, ECTOIN, MANNITOL, XYLITOL, CITRIC ACID, GINKGO
BILOBA LEAF EXTRACT, SODIUM HYDROXIDE, IRON OXIDES (CI 77492), RHAMNOSE, IRON OXIDES (CI 77491), IRON OXIDES (77499),
HYDROGENATED LECITHIN, LAUROYL LYSINE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, CAPRYLIC/CAPRIC TRYGLYCERIDE, LAMINARIA
OCHROLEUCA EXTRACT (BI 506)
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