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BIODERMA Photoderm NUDE Touch SPF 50+ Teinte
naturelle Odcień Bardzo Jasny, 40 ml + BIODERMA
Photoderm Apres-Soleil Gel Creme, Krem-Żel, 100 ml
 

Cena: 99,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Krem Bioderma Photoderm NUDE Touch SPF50+ Teinte claire Odcień Bardzo Jasny i w jakim celu się go używa?

Bioderma Photoderm NUDE Touch SPF50+ Teinte claire Odcień Bardzo Jasny to maksymalna ochrona skóry i podkład z efektem
NUDE w jednym, odcień bardzo jasny.

Gwarantuje maksymalną ochronę przed szkodliwym działaniem promieni UVA i UVB, dzięki zastosowaniu formuły złożonej w
100% z filtrów mineralnych
Redukuje niedoskonałości skóry już w 21 dni
Zapewnia kontrolę błyszczenia przez 8h
Zabezpiecza DNA komórek
Zapewnia młodość skóry na dłużej
Niezwykle lekka, jedwabista konsystencja - Matowe wykończenie - Doskonale tolerowany - Nie zatyka porów - Dostępny w 3
wersjach kolorystycznych

Korzyści:
Kombinacja filtrów mineralnych UVA/UVB chroni skórę przed promieniowaniem UV natychmiastowo i na długi czas.

Patent CELLULAR BIOPROTECTION™ wpływa na stymuluje naturalne mechanizmy obronne skóry, zabezpiecza DNA komórek, a także
przeciwdziała fotostarzeniu.

Formuła złożona w 100% z filtrów mineralnych z technologią Liquid-to-powder* w trzech krokach:
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1) Po aplikacji produktu lotne substancje odparowują, tworząc lekkie pudrowe wykończenie.
2) Jedwabista konsystencja umożliwia równomierne rozprowadzenie pigmentów i filtrów na skórze dla uzyskania idealnie chronionej
skóry, zapewniając naturalny wygląd
3) Składniki nawilżające wnikają w zewnętrzne warstwy naskórka dla uzyskania matowego, pudrowego wykończenia.

Natychmiastowy efekt zmatowienia skóry oraz redukcji niedoskonałości:
1) Pudry matujące i rozpraszające światło ograniczają błyszczenie się skóry.
2) Kwas salicylowy wygładza powierzchnię skóry i rozświetla cerę.

Długotrwałe działanie przeciw niedoskonałościom skóry: Patent FLUIDACTIV™ w połączeniu z lipoglicyną redukuje błyszczenie, regulując
ilość i jakość wydzielanego sebum oraz ogranicza powstawanie niedoskonałości na długi czas.

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.

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!

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 FLUIDACTIV™
Zmiany w płynności sebum mogą prowadzić do powstawania zaskórników. Ten opatentowany kompleks zapobiega gęstnieniu sebum,
aby zapobiec zatykaniu porów i zminimalizować ryzyko pojawienia się niedoskonałości.

Dla kogo?
Dorośli. Twarz i szyja.

Badania:
Lepsze rozumienie dla lepszej opieki
Nie każdy typ skóry reaguje w ten sam sposób na promieniowanie słoneczne, ponieważ każdy człowiek ma inną wrażliwość na
ekspozycję UVA/UVB zależną od fototypu skóry. Nadmierna produkcja sebum jest typowa dla skóry tłustej (dotyczy całej twarzy) i
mieszanej (w strefie T), co prowadzi do powstawania niedoskonałości.

Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty

Wyrównany koloryt

Skóra ma wyrównany koloryt wg 97% użytkowników(1)
Daje skórze naturalny blask wg 97% użytkowników (1)
Mniej niedoskonałości wg 89% użytkowników (1)

Długotrwałe rezultaty

Pudrowe wykończenie

Efekt "suchego wykończenia" wg 91% użytkowników (1)
Natychmiastowe zmatowienie wg 88% użytkowników (1)
Pozostawia skórę miękką wg 91% użytkowników (1)
Naturalny efekt NUDE wg 91% użytkowników (1)

(1) Test użytkowy na 36 ochotnikach w wieku od 19 do 62 lat ze skórą wrażliwą, mieszaną i tłustą, przez 21 dni.
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(2) Ocena efektu matującego u 10 ochotników w wieku od 22 do 46 lat ze skórą mieszaną i tłustą oraz skłonnością do błyszczenia, przez
8 h.
(3) Ocena skuteczności w leczeniu niedoskonałości skóry u 20 ochotników w wieku od 24 do 43 lat ze skórą mieszaną i tłustą z
łagodnym lub umiarkowanym trądzikiem na twarzy, przez 28 dni.
(4) Badanie kliniczne na 10 pacjentach, fototypach II i III, wystawionych na działanie słońca. Ocena kilku biomarkerów w celu oceny
komplementarności filtrów i opatentowanej ochrony biologicznej w zakresie ochrony antyoksydacyjnej i immunosupresyjnej. Polska,
2021.

Składniki aktywne Kremu Bioderma Photoderm NUDE Touch SPF50+ Teinte claire Odcień Bardzo Jasny:

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.
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 - 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.
Krzemionka - Pomaga wchłonąć nadmiar sebum, zapewniając matowe wykończenie bez połysku.
Masło Shea - znane również jako Masło Karite, zawiera skuteczne w walce z wolnymi rodnikami witaminy A i E. Poprawia
elastyczność skóry, oraz stopień jej nawilżenia. Jest również naturalnym filtrem przeciwsłonecznym, a słońce pozostaje bez
wątpienia jednym z najmocniej przyczyniających się do starzenia skóry czynników.
patent FLUIDACTIV - Zmiany w płynności sebum mogą prowadzić do powstawania zaskórników. Ten opatentowany kompleks
zapobiega gęstnieniu sebum, aby zapobiec zatykaniu porów i zminimalizować ryzyko pojawienia się niedoskonałości.
Kompleks filtrów mineralnych - Dwutlenek tytanu jest mineralnym filtrem przeciwsłonecznym, który pomaga odbijać i
rozpraszać promienie UVA i UVB, dzięki czemu chroni skórę przed ich szkodliwym działaniem. Cząsteczki tlenku cynku osadzają
się na najbardziej zewnętrznej warstwie skóry, warstwie rogowej naskórka, gdzie rozpraszają, pochłaniają i odbijają
promieniowanie ultrafioletowe, chroniąc żywą skórę poniżej. Tlenek żelaza dodawany jest do mineralnych filtrów
przeciwsłonecznych w celu zwiększenia absorbcji i ochrony przed światłem widzialnym i promieniowaniem UVA, jako
uzupełnienie dwutlenku tytanu i cynku.
Pudry matujące i rozpraszające światło - ograniczają błyszczenie się skóry.
Kwas salicylowy - wygładza powierzchnię skóry i rozświetla cerę.

Sposób użycia Kremu Bioderma Photoderm NUDE Touch SPF50+ Teinte claire Odcień Bardzo Jasny:

Sposób użycia:

Do codziennego stosowania

ETAP 1
Przed użyciem mocno wstrząśnij, aż usłyszysz kuleczki w środku.

ETAP 2

Nakładaj równomiernie i obficie na nawilżoną wcześniej twarz i szyję przed ekspozycją na słońce (zmniejszenie ilości nakładanego
produktu ogranicza stopień ochrony przeciwsłonecznej).

ETAP 3
Powtarzaj regularnie aplikację po wytarciu skóry twarzy, każdorazowo po wyjściu z wody, czy podczas uprawiania sportu.
Dostępny także w odcieniu jasnym i ciemnym. Stosuj na zdrową skórę. Produkt przeznaczony do stosowania u osób dorosłych.
Nadmierny kontakt ze słońcem zagraża zdrowiu.

Co zawiera Krem Bioderma Photoderm NUDE Touch SPF50+ Teinte claire Odcień Bardzo Jasny:

Skład:
ZINC OXIDE (NANO), DIMETHICONE, ISODODECANE, ISOSTEARYL ISOSTEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER
EXTRACT, TITANIUM DIOXIDE (NANO), PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, DIPROPYLENE GLYCOL, METHYL METHACRYLATE
CROSSPOLYMER, SILICA, POLYMETHYLSILSESQUIOXANE, POLYHYDROXYSTEARIC ACID, AQUA/WATER/EAU, HDI/TRIMETHYLOL
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HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER, PEG-10 DIMETHICONE, IRON OXIDES (CI 77492), POLYSILICONE-11, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE,
SALICYLIC ACID, BUTYLENE GLYCOL, CAPRYLOYL GLYCINE, PROPYL GALLATE, IRON OXIDES (CI 77491), HYDROGENATED LECITHIN,
CAPRYLYL GLYCOL, DECYL GLUCOSIDE, TOCOPHEROL, ECTOIN, MANNITOL, XYLITOL. (BI 738)
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