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BIODERMA Sebium H2O Antybakteryjny Płyn Micelarny
DUOPAK, 2 x 500 ml
 

Cena: 106,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać płyn

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma Sebium H2O Antybakteryjny Płyn Micelarny i w jakim celu się go używa?

Bioderma Sebium H2O to oryginalna woda micelarna oczyszczająca skórę. Działa antybakteryjnie, zachowując jej naturalną równowagę.

Oczyszcza skórę, nie przesuszając jej
Reguluje wydzielanie sebum
Zapewnia natychmiastowe uczucie świeżości
Delikatnie usuwa makijaż
Delikatnie matuje skórę
Doskonale tolerowany
Nie zatyka porów
Nie wymaga zmywania wodą

Korzyści:
Sébium H2O to wyjątkowy płyn micelarny do oczyszczania skóry tłustej i mieszanej, w pełni kompatybilny ze skórą. Dzięki temu idealnie
usuwa makijaż nawet z bardzo wrażliwej skóry, nie zaburzając jej naturalnej równowagi. Sébium H2O reguluje wydzielanie sebum,
oczyszcza skórę i działa przeciwbakteryjnie, dzięki zawartości glukonianu cynku i siarczanu miedzi. Opatentowany naturalny kompleks
podnosi próg tolerancji skóry.

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:
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technologia micelarna:
NAOS Research opracował sposóba na oczyszczanie i usuwanie makijażu bez spłukiwania za pomocą wody micelarnej. Micele, których
skład inspirowany jest lipidami skóry, są niewidocznymi gołym okiem mikrokropelkami/ mikrosferami moczyszczającymi. Mają zdolność
wychwytywania zanieczyszczeń przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego filmu ochronnego skóry.

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 tłusta, mieszana, skóra ze skłonnością do trądziku.

Badania:
Lepsze rozumienie dla lepszej opieki:
Cechą charakterystyczną skóry tłustej i mieszanej jest nadmierna ilość wydzielanego sebum w strefie T (w przypadku skóry mieszanej)
lub na całej twarzy (w przypadku skóry tłustej). Objawami klinicznymi, które towarzyszą tego typu skórze są na ogół rozszerzone pory,
ziemisty odcień cery i błyszczenie się twarzy. Czasami mogą pojawić się niedoskonałości takie jak zaskórniki czy zmiany zapalne. Jeżeli
niedoskonałości pojawiają się często i mają charakter nawracający, mamy do czynienia ze skórą skłonną do trądziku.

Testowany pod nadzorem dermatologicznym.

Natychmiastowe rezultaty:

Oczyszcza skórę bez przesuszania jej

Delikatnie oczyszcza: 95% (1)
Eliminuje 93% mikrocząstek z powierzchni skóry (2)

Oczyszcza skórę

Skóra oczyszczona: 95% (1)

(1) Test wykonany z udziałem 20 ochotników w wieku od 19 do 46 lat, ze skórą mieszaną i tłustą, przez 7 dni.
(2) Badanie wykonane z udziałem 33 ochotników ze skórą normalną, w wieku od 18 do 67 lat.

Składniki aktywne Antybakteryjnego Płynu micelarnego Bioderma Sebium H2O:

Ksylitol i Mannitol - Ksylitol przeciwdziała podrażnieniom, a także zatrzymuje wodę w skórze zapobiegając jej utracie. Mannitol
również jest pomocny w zatrzymaniu wody w skórze.
Tokoferol - wykazuje bardzo wysoką aktywność przeciwutleniającą, dzięki czemu chroni skórę przed wolnymi rodnikami.
Glukonian cynku oraz siarczan miedzi - posiadają właściwości gojące, regenerujące, przeciwzapalne oraz działają
antybakteryjnie na skórę. Działając antyseptycznie i ograniczając rozwój patogennej flory bakteryjnej sprawiają, że skóra
chroniona jest przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych i wnikaniem Staphylococcus aureus. Związki te
pomagają promować i utrzymywać optymalne środowisko skóry dla jej regeneracji, dzięki czemu usprawniają proces gojenia
podrażnień, ran i owrzodzeń. Wykazują działanie wysuszające i ograniczają stany zapalne skóry. Badania sugerują, że cynk
może pomóc złagodzić objawy trądziku, zmniejszyć produkcję sebum i ukoić podrażnioną skórę.
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.

Sposób użycia Antybakteryjnego Płynu micelarnego Bioderma Sebium H2O:

Sposób użycia:

Rano i/lub wieczorem

ETAP 1
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Nasącz wacik płynem Sébium H2O.

ETAP 2
Delikatnie oczyść skórę i/lub zmyj makijaż.

ETAP 3
Nie wymaga zmywania wodą.

Co zawiera Bioderma Sebium H2O Antybakteryjny Płyn Micelarny:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, SODIUM CITRATE, ZINC GLUCONATE, COPPER SULFATE, GINKGO BILOBA
LEAF EXTRACT, MANNITOL, XYLITOL, RHAMNOSE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, PROPYLENE GLYCOL, CITRIC ACID, DISODIUM
EDTA, CETRIMONIUM BROMIDE, FRAGRANCE (PARFUM). (BI 442)
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