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BIODERMA Pigmentbio Night renewer Krem na noc, 50 ml
 

Cena: 115,28 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Krem na noc Bioderma Pigmentbio Night renewer?

Bioderma Pigmentbio Night renewer to przyśpieszenie nocnej odnowy komórek skóry i stymulacja produkcji kolagenu dla efektu
wygładzonej i rozświetlonej skóry o poranku.

Widocznie rozjaśnia istniejące przebarwienia
Rozjaśnia i ujednolica koloryt skóry
Stymuluje produkcję kolagenu, ujędrniając skórę
Przyspiesza odnowę komórkową dla intensywnej regeneracji skóry
Zwiększa elastyczność
Zapewnia długotrwałe nawilżenie i efekt rozświetlenia
Jego nawilżająca tekstura działająca niczym maska na noc, wzmacnia penetrację składników aktywnych nadając skórze efekt
rozświetlenia.
Doskonale tolerowany - Nie zatyka porów - Świeża i lekka konsystencja

Korzyści:
Pigmentbio Night renewer zawiera technologię LUMIREVEAL™ inspirowaną wiodącą kuracją stosowaną przez dermatologów, aby
efektywnie redukować przebarwienia. Za pomocą mechanizmów biologicznych, produkt wspomaga redukcję nadmiaru melaniny w
skórze, rozjaśniając istniejące przebarwienia i zapobiegając powstawaniu nowych. Dzięki składnikowi aktywnemu (heksapeptyd-2)
Pigmentbio Night renewer stymuluje produkcję kolagenu dla uzyskania efektu wygładzonej i rozświetlonej skóry o poranku. Nocna
kuracja wzbogacona o koktajl witaminowy, zapewnia wzmocnienie efektu rozjaśnienia skóry oraz ochronę jej bariery ochronnej:

połączenie witaminy C i E wzmacnia działanie rozjaśniające a także przeciwdziała pierwszym oznakom starzenia się skóry
Witamina PP zapewnia długotrwałe nawilżenie i wzmacnia barierę ochronną skóry
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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:

technologia LUMIREVEAL™:
Melanina to naturalny pigment, który nadaje skórze kolor. Nieregularna i nadmierna produkcja melaniny jest odpowiedzialna za
przebarwienia i nirównomierny koloryt cery. Ta technologia reguluje produkcję melaniny i optymalizuje odnowę komórek, aby
wyeliminować nadmiar barwnika.

Dla kogo?
Dorośli. Skóra z przebarwieniami.

Badania:
Lepsze rozumienie dla lepszej opieki:
Przebarwienia i plamy pigmentacyjne widoczne na skórze są odzwierciedleniem naszego codziennego życia. Ich źródłem są
zanieczyszczenia, nadmierna ekspozycja na słońce, wiek, ciąża, podrażnienia, które powstają na skórze itp. Zaburzenia pigmentacji są
związane z nadmierną produkcją melaniny. Kobiety w walce z przebarwieniami oczekują natychmiastowych efektów. Warto jednak
pamiętać, że proces przywracania skórze jednolitego kolorytu oraz pozbycia się przebarwień wymaga czasu, cierpliwości oraz
systematyczności. Noc to doskonały czas na regenerację skóry. Pigmentbio Night renewer przyspiesza odnowę komórek skóry,
stymuluje produkcję kolagenu dla uzyskania efektu wygładzonej i rozświetlonej cery o poranku.

Testowany pod nadzorem dermatologicznym.

Natychmiastowe rezultaty:

Przywraca jednolity koloryt skóry

Wyrównany koloryt skóry: 91% (1)

Poprawa jędrności skóry

Skóra ujędrniona: 96% (1)

Długotrwałe rezultaty:

Rozjaśnia cerę

Rozjaśnienie: +52% (2)

Poprawia elastyczność skóry

Jędrność: +43% (2)

Regeneruje skórę

Skóra jest bardziej jędrna i sprężysta o poranku: 100% (3)

(1) Test przeprowadzony pod nadzorem dermatologicznym z udziałem 23 ochotników ze skóra wrażliwą, fototypem III do IV oraz
plamami pigmentacyjnymina twarzy, w wieku od 20 do 50 lat, przez 7 dni.
(2) Ocena skuteczności działania przeciw przebarwieniom pod nadzorem dermatologicznym, z udziałem 21 ochotników ze skórą suchą
(24%), normalną (24%), mieszaną (28%) oraz tłustą (24%), z fototypem III do IV oraz plamami pigmentacyjnymi na twarzy, w wieku od 25
do 47 lat, przez 56 dni.
(3) Ocena skuteczności działania przeciw przebarwieniom pod nadzorem dermatologicznym, z udziałem 21 ochotników ze skórą suchą
(24%), normalną (24%), mieszaną (28%) oraz tłustą (24%), z fototypem III do IV oraz plamami pigmentacyjnymi na twarzy, w wieku od 25
do 47 lat, przez 84 dni.

Składniki aktywne Kremu na noc Bioderma Pigmentbio Night renewer:
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Witamina C - jest wyjątkowo skutecznym przeciwutleniaczem. Pomaga wyrównać koloryt skóry zapobiegając hiperpigmentacji.
Ponadto dzięki swoim właściwością antyoksydacyjnym hamuje ona procesy zapalne oraz uszkodzenia skóry wywołane
aktywnością wolnych rodników. Wyrównuje drobne linie na skórze nadając twarzy "pełen" wygląd. a także redukuje cienie pod
oczami. Promuje syntezę kolagenu, który stanowi "rusztowanie" dla zdrowej skóry utrzymując ją napiętą.
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.
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.
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.
Kwas Salicylowy - Widocznie oczyszcza pory i poprawia strukturę skóry. Ponadto ogranicza stan zapalny, z którym boryka się
skóra trądzikowa oraz przyspiesza proces gojenia się skóry. Ma on również działanie keratolityczne, które przyczynia się do
usuwania martwych komórek skóry.
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.
Kwas azelainowy - Kwas azelainowy działa przeciwbakteryjnie, szczególnie na bakterie Propionibacterium acnes, które mają
wpływ na rozwój trądziku. Ponadto kwas azelainowy zmniejsza liczbę mikrozaskórników, w wyniku normalizacji procesu
powstawania keratyny oraz hamowania nadmiernego rogowacenia naskórka.

Kwas azelainowy ma zdolność hamowania aktywności tyrozynazy oraz enzymów mitochondrialnych, hamuje wzrost i nadczynność
komórek barwnikowych skóry (melanocytów), co ma znamienne skutki w zwalczaniu przebarwień skóry.

Ekstrakt z lukrecji - wykazuje działanie przeciwbakteryjne względem skóry, a także normalizuje pracę gruczołów łojowych.
pochodzący z korzenia lukrecji kwas glicyretynowy (enoxolon) wykazuje znaczące działanie przeciwzapalne, gdy jest stosowany
miejscowo. Łagodzi uczucie swędzenia i ogranicza odruch drapania.
Andrographis paniculata - to roślina wywodząca się z medycyny ajurwedyjskiej. Sugeruje się, że moduluje ona rytm dobowy
skóry oraz rewitalizuje ją i pomaga chronić przed czynnikami środowiskowymi. Pomaga zmniejszyć widoczne oznaki zmęczenia,
takie jak worki pod oczami, cienie i zmarszczki pod oczami sprawiając, że skóra jest bardziej promienna.
Lewulinian sodu - jest solą sodową kwasu lewulinowego i jest stosowany jako środek kondycjonujący skórę, ponadto
zabezpiecza formułę kosmetyku przed rozwojem mikroorganizmów.
Anyżan sodu - pomaga oczyścić skórę, jej zewnętrzne. ale także głębsze warstwy. Tonizuje skórę oraz ma efekt ściągający
zabezpieczający przed powstawaniem zmarszczek. Ponadto zabezpiecza formułę kosmetyku przed rozwojem mikoorganizów.
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.

Sposób użycia Kremu na noc Bioderma Pigmentbio Night renewer:

Sposób użycia:
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Codziennie - wieczorem

ETAP 1:
Nałóż wieczorem na twarz i szyję, oczyszczoną wcześniej przy użyciu Pigmentbio H2O lub Pigmentbio Foaming cream.

ETAP 2:
Krem może być stosowany sam lub po wcześniejszym zaaplikowaniu koncentratu Pigmentbio C-Concentrate.

Co zawiera Krem na noc Bioderma Pigmentbio Night renewer:

Skład:
AQUA/WATER/EAU GLYCERIN PROPANEDIOL SQUALANE ASCORBYL GLUCOSIDE DIPROPYLENE GLYCOL NIACINAMIDE BUTYLENE
GLYCOL POLYMETHYLSILSESQUIOXANE HDI/TRIMETHYLOL HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER CARBOMER SODIUM HYDROXIDE
PENTYLENE GLYCOL TOCOPHERYL ACETATE C14-22 ALCOHOLS 1,2-HEXANEDIOL CAPRYLYL GLYCOL AMMONIUM
ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER SALICYLIC ACID SODIUM CITRATE LYSINE AZELAIC ACID C12-20 ALKYL GLUCOSIDE
DISODIUM PHOSPHATE MANNITOL XYLITOL ANDROGRAPHIS PANICULATA LEAF EXTRACT RHAMNOSE SODIUM METABISULFITE
POTASSIUM PHOSPHATE SACCHARIDE ISOMERATE BIOSACCHARIDE GUM-1 GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) ROOT EXTRACT
GLYCERYL CAPRYLATE SODIUM ANISATE SODIUM LEVULINATE FRUCTOOLIGOSACCHARIDES CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE
HEXAPEPTIDE-2 LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT FRAGRANCE (PARFUM). (BI 748)
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