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BIODERMA Sebium Global Cover, koloryzujący krem
przeciwtrądzikowy z punktowym korektorem, 30 ml
 

Cena: 72,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać krem

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma Sebium Global cover i w jakim celu się go stosuje?

Bioderma Sebium Global cover to pielęgnacja eliminująca powstawanie zmian trądzikowych i zaskórników, oraz zapobiegająca ich
powstawaniu

Zapewnia długotrwały efekt krycia
Eliminuje zaskórniki i zmiany trądzikowe
Utrzymuje efekt zmatowienia
Neutralizuje zaczerwienienia
Doskonale tolerowany
Nie zatyka porów

Korzyści:
Sébium Global cover to koloryzujący krem zapewniający wysoki poziom krycia, który działa na przyczynę powstawania niedoskonałości,
zmian trądzikowych oraz zaskórników. Wyjątkowa technologia SEBORESTORE™,połączenie bakuchiolu oraz patentu FLUIDACTIV™,
wpływa na jakość sebum, przywracając jego biologiczną równowagę oraz naturalne funkcje, które zapobiegają powstawaniu
niedoskonałości.

Sébium Global cover działa także na istniejące zmiany trądzikowe i zaskórniki:

Połączenie odpowiednio dobranych składników aktywnych - estrów AHA i kwasu salicylowego – oczyszcza pory i wygładza
skórę.
Enoloxon łagodzi oraz zmniejsza zaczerwienienia na skórze.
Glukonianu cynku oczyszcza i wyrównuje koloryt skóry.
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Gliceryna zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia.

Preparat zapewnia wysoki stopień krycia, dzięki zawartości pigmentów oraz pudrów matujących. Zielony pigment korektora neutralizuje
zaczerwienienia oraz eliminuje niedoskonałości.

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:

technologia SEBORESTORE™:
Niedoskonałości mogą pojawić się w wyniku zmian w składzie sebum. Ta technologia* pomaga przywrócić jakość naturalnego sebum.

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 ze skłonnością do trądziku.

Badania:
Lepsze rozumienie dla lepszej opieki:
Trądzik jest powszechną dolegliwością skórną, którego najczęstszymi objawami są widoczne niedoskonałości, zaskórniki zamknięte i
otwarte oraz zaczerwienienia. Jest to przede wszystkim choroba nastolatków, jednak problem ten bardzo często dotyczy również osób
dorosłych. Przyczyny trądziku mogą być różne - wszystko zaczyna sie od nadmiernej produkcji sebum, co skutkuje przetłuszczeniem i
błyszczeniem sie skóry. Ponadto dochodzi do zaburzenia w składzie łoju. Połączenie tych dwóch, czynników prowadzi do powstawania
zaskórników i stanów zapalnych. Zmagania towarzyszące walce z niedoskonałościami nie ułatwiają codziennego życia, przede
wszystkim biorąc pod uwagę, że trądzik najczęściej pojawia się na twarzy. Jeżeli nie jest odpowiednio leczony, może mieć również skutki
psychologiczne i społeczne. Aby poprawić komfort życia osób cierpiących na trądzik, niezwykle ważne jest odpowiednie leczenie oraz
codzienna, rutynowa pielęgnacja.

Testowany pod nadzorem medycznym

Natychmiastowe rezultaty:

Wyrównuje koloryt

Wyrównanie kolorytu skóry bez pozostawiania śladów o 38% (1)
Ujednolicenie kolorytu skóry: 84% (2)

Matuje

Skóra z długotrwałym efektem zmatowienia(1)

Redukuje zaczerwienienia

Natychmiastowe zmniejszenie widoczności zaczerwienień (1)

Długotrwałe rezultaty:

Długotrwała skuteczność (1)

Zmniejszona widoczność zaczerwienień do 12 godzin
Utrzymanie efektu zmatowienia skóry przez 12 godzin
Produkt zmniejsza ilość produkowanego sebum o 79% po 12 godzinach.

Eliminuje niedoskonałości i zaskórnikii po 28 dniach (3)
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Mniej zmian trądzikowych i zaskórników: 77%
Mniej niedoskonałości: 82%

(1) Ocena skuteczności efektu zmatowienia oraz stopnia krycia przez 11 ochotników ze skórą tłustą, w wieku 19 do 32 lata, przez 12
godzin.
(2) Test wykonany z udziałem 19 ochotników ze skórą mieszaną i tłustą, w wieku od 19 do 40 lat, przez 28 dni.
(3) Test wykonany z udziałem 22 ochotników ze skórą mieszaną, tłustą i skłonną do trądziku, w wieku od 25 do 62 lat.

Składniki aktywne Kremu Bioderma Sebium Global cover:

Glukonian cynku - posiada właściwości gojące, regenerujące, przeciwzapalne oraz działają antybakteryjnie na skórę. Działając
antyseptycznie i ograniczając rozwój patogennej flory bakteryjnej sprawia, że skóra chroniona jest przed działaniem
niekorzystnych czynników zewnętrznych. Pomaga promować i utrzymywać optymalne środowisko skóry dla jej regeneracji,
dzięki czemu usprawnia proces gojenia podrażnień, ran i owrzodzeń. Badania sugerują, że cynk może pomóc złagodzić objawy
trądziku, zmniejszyć produkcję sebum i ukoić podrażnioną skórę.
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.
Gliceryna - znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości nawilżających i okluzyjnych. Zabezpiecza skórę przed utratą
wody oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
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.
Bakuchiol - Naturalny składnik aktywny znajdujący się w nasionach rośliny Babchi. Właściwości równoważne witaminie A lub
retinolowi. Silna restrukturyzacja komórkowa. Pobudza syntezę kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy
zatrzymując wodę w skórze pomaga utrzymać jej odpowiedni stopień nawilżenia, z kolei kolagen i elastyna stanowią naturalne
"rusztowanie" dla skóry dzięki czemu jest ona jędrna i zachowuje swój młodzieńczy wygląd. Bakuchiol i patent FLUIDACTIV™
(technologia SEBORESTORE™) to połączenie, które przywraca równowagę w składzie sebum.
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.
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.
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.
Krzemionka - Pomaga wchłonąć nadmiar sebum, zapewniając matowe wykończenie bez połysku
Kwas cytrynowy - działa poprzez złuszczanie górnej warstwy martwych komórek naskórka, aby oczyścić pory, wyrównać koloryt
skóry oraz zmiękczyć i wygładzić skórę. Wyrównuje on również pH skóry.
Biały Wosk Pszczeli - Jest bogaty w karotenoidy i nienasycone kwasy tłuszczowe. Nawilża, pielęgnuje, łagodzi, wygładza i koi
skórę. Naprawia uszkodzenia oraz wspomaga procesy regeneracyjne skóry, niweluje oznaki starzenia, łagodzi swędzenie i
podrażnienia oraz tworzy nawilżającą, długotrwałą barierę ochronną przed zanieczyszczeniami środowiska.
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.
Puder mikowy - odbija światło od twarzy dzięki swoim właściwościom błyszczenia lub połysku i sprawia, że skóra wygląda na
gładszą, bardziej miękką i promienną.

Sposób użycia Kremu Bioderma Sebium Global cover:

Sposób użycia:

Raz lub dwa razy dziennie
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ETAP 1:
Przed zastosowaniem oczyść skórę twarzy za pomocą Sébium Gel moussant (żel oczyszczający) lub Sébium H2O.

ETAP 2:
Najpierw zastosuj punktowo zielony korektor na zmiany trądzikowe.

ETAP 3:
Następnie odkręcić nakrętkę i rozprowadzić krem na całej powierzchni skóry twarzy.

Krem posiada płynną formułę, dlatego należy pamiętać, aby po każdym użyciu szczelnie zamknąć zakrętkę. Unikaj kontaktu z oczami.
Jeżeli problemy nie ustępują, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt do stosowania od 10 roku życia.

Co zawiera Krem Bioderma Sebium Global cover:

Skład:
TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), DIISOPROPYL ADIPATE, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, PROPANEDIOL, ISONONYL
ISONONANOATE, PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, ZINC GLUCONATE, PENTAERYTHRITYL DISTEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, IRON OXIDES (CI 77492), DISTEARDIMONIUM HECTORITE, SALICYLIC ACID, BIS-PEG/PPG-14/14 DIMETHICONE, IRON
OXIDES (CI 77491), BAKUCHIOL, HYDROGENATED LECITHIN, GLYCYRRHETINIC ACID, CANDIDA BOMBICOLA/GLUCOSE/METHYL
RAPESEEDATE FERMENT, XANTHAN GUM, IRON OXIDES (CI 77499), ALCOHOL DENAT., SODIUM HYDROXIDE, LAMINARIA
OCHROLEUCA EXTRACT, XYLITOL, PROPYLENE GLYCOL, DIMETHICONE, RHAMNOSE, CITRIC ACID, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES,
MANNITOL, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, POTASSIUM SORBATE, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL
HYDROXYHYDROCINNAMATE, TRIISOPROPANOLAMINE, FRAGRANCE (PARFUM). (BI 734) COMPACT 2 G - INGREDIENTS :
DIISOSTEARYL MALATE, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), SILICA, PPG-3 MYRISTYL ETHER, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2,
OCTYLDODECANOL, POLYETHYLENE, TITANIUM DIOXIDE (NANO), HYDROGENATED CASTOR OIL, CERA ALBA/BEESWAX/CIRE
D'ABEILLE, ISONONYL ISONONANOATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CHROMIUM (III) OXIDE (CI 77288), ZINC OXIDE (NANO).
ALUMINUM HYDROXIDE, STEARIC ACID, SUCROSE TETRASTEARATE TRIACETATE, DISTEARDIMONIUM HECTORITE, IRON OXIDES (CI
77492), ZINC GLUCONATE, MICA, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, PROPYLENE CARBONATE, BLUE 1 LAKE (CI 42090),
TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, BHT. (BI 665)
 

Galeria
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