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BIODERMA Sebium Lotion, 200 ml
 

Cena: 55,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać lotion

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

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

Bioderma Sebium Lotion to pielęgnacja nawilżająca, reguluje poziom wydzielanego sebum oraz pH skóry, zapobiega powstawaniu
niedoskonałości.

Nawilża przez 8 godzin
Reguluje pH skóry oraz produkcję sebum
Zapobiega powstawaniu niedoskonałości
Zwęża pory
Doskonale tolerowany
Nie zatyka porów
Testowany w Azji pod nadzorem dermatologicznym

Korzyści:
Sébium Lotion na długi czas przywraca równowagę skórze mieszanej i tłustej, jest bezpieczny nawet dla bardzo wrażliwej cery:

Gliceryna, składnik naturalnie występujący w skórze, zapewnia niezbędne nawilżenie.
Cynk w połączeniu z witaminą B6 reguluje produkcję sebum.
Lipoglicyna reguluje pH skóry, aby zapobiec rozwojowi bakterii odpowiedzialnych za powstawanie zmian trądzikowych.
Patent FLIUDACTIV™ biologicznie reguluje jakość sebum, zapobiega zatykaniu porów i tym samym przeciwdziała powstawaniu
niedoskonałości.

Formuła:
Wszystkie formuły produktów BIODERMA są oparte na ekobiologii, która znajduje się w centrum podejścia NAOS - po to, aby lepiej
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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:

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.

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, młodzież. Skóra tłusta, trądzikowa.

Badania:
Lepsze rozumienie dla lepszej opieki:
Najbardziej charakterystyczną cechą skóry tłustej jest wytwarzanie nadmiernej ilości sebum, najczęściej w strefie T, chociaż zdarza, że
ten problem występuje na całej twarzy. Objawami klinicznymi, które towarzyszą tego typu skórze są na ogół rozszerzone pory, ziemisty
odcień cery i błyszczenie się twarzy. Mogą pojawiać się zmiany zapalne i zaskórniki. Jeżeli takie zmiany mają charakter nawracający,
wówczas możemy mówić o skórze z tendencją do trądziku. Booster Sébium Lotion to niezbędny krok w codziennej pielęgnacji. Zapewni
skórze nawilżenie, przywróci naturalną równowagę pH skóry, wygładzi ją i przygotuje do kolejnych etapów pielęgnacji.

Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty:

Reguluje pH

Przywraca naturalną równowagę skóry, zachowując jej biologiczne pH. (3)

Matuje

Skóra z efektem zmatowienia: 91% (2)

Długotrwałe rezultaty:

Nawilża

8-godzinne nawilżenie (1)

Biologicznie reguluje produkcję sebum

-27% wyprodukowanego sebum w ciągu 7 dni (2)
-40% wyprodukowanego sebum w ciągu 28 dni (2)

Wygładza

Wygładzenie powierdzchni skóry: 77% (2)

(1) Test korneometryczny wykonany przy udziale 10 ochotników o suchej i normalnej skórze, w wieku od 29 do 65 lat, przez 8 godzin.
(2) Test sebumetryczny sebumetrem wykonany przy udziale 23 pacjentow ze skórą mieszaną i tendencja do trądziku, w wieku 32 do 40.
Test trwał przez 28 dni.
(3) Ocena skuteczności działania regulującego pH wykonana przy udziale 9 ochotników ze przetłuszczającą się skórą w okolicy czoła, w
wieku od 23 do 38 lat, przez 60 minut.

Składniki aktywne Bioderma Sebium Lotion:
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Ksylitol i Mannitol - Ksylitol przeciwdziała podrażnieniom, a także zatrzymuje wodę w skórze zapobiegając jej utracie. Mannitol
również jest pomocny w zatrzymaniu wody w skórze.
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.
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.
Ramnoza - Ma właściwości przeciwzapalne i łagodzące skórę. Poprawia produkcję kolagenu i elastyny, które stanowią
rusztowanie dla jędrnej skóry, a także poprawia obrót komórkowy.
Kwas glikolowy - wykazuje działanie nawilżające oraz mikrozłuszczające względem skóry. Rozjaśnia przebarwienia, a ponadto
nasila procesy syntezy kolagenu oraz regeneracji naskórka pobudzając aktywność fibroblastów.
Wyciąg z grzyba Hub - Ma on właściwości ściągające względem skóry, dzięki czemu ogranicza widoczność porów. Ponadto
nawilża, ujędrnia oraz pozytywnie wpływa na koloryt skóry. Doskonały ekstrakt do pielęgnacji skóry tłustej i mieszanej. Jest on
cennym źródłem kwasu agarowego. Kwas agarowy, substancja o silnym działaniu ściągającym, w połączeniu ze składnikiem
wygładzającym zwężają pory, poprawiają wygląd skóry i przywracają jej naturalny blask.
Witamina B6 - Witamina B6 może stymulować zdrowy wygląd skóry, regulując produkcję sebum. Ma również właściwości
przeciwzapalne względem skóry dzięki czemu może być pomocna przy ograniczaniu jej stanów zapalnych. Połączenie cynku i
witaminy B6 biologicznie reguluje wydzielanie sebum. Cynk w połączeniu z witaminą B6 reguluje produkcję sebum.
Lipoglicyna - reguluje pH skóry, aby zapobiec rozwojowi bakterii odpowiedzialnych za powstawanie zmian trądzikowych.

Sposób użycia Bioderma Sebium Lotion:

Sposób użycia:

Rano i/lub wieczorem

ETAP 1:
Stosuj na oczyszczoną skórę twarzy.

ETAP 2:
Wmasuj palcami lub przy użyciu bawełnianych wacików.

ETAP 3:
Następnie zastosuj produkty do codziennej pielęgnacji.
Unikacj kontaktu z oczami. Produkt dla osób od 12 roku życia. Jeżeli problemy nie ustępują, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Co zawiera Bioderma Sebium Lotion:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, PEG-11 METHYL ETHER DIMETHICONE, BUTYLENE GLYCOL, GLYCERIN, FOMES OFFICINALIS (MUSHROOM)
EXTRACT, CAPRYLOYL GLYCINE, POLYSORBATE 20, SODIUM CITRATE, ZINC GLUCONATE, SALICYLIC ACID, SODIUM HYDROXIDE,
MANNITOL, SODIUM METABISULFITE, XYLITOL, RHAMNOSE, PYRIDOXINE HCL, PROPYL GALLATE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR
OIL, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, PHENOXYETHANOL, FRAGRANCE (PARFUM). (BI 727)
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