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BIODERMA Sebium Hydra Krem, 40 ml
 

Cena: 72,26 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

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

Krem Bioderma Sebium Hydra to odżywcza i intensywnie nawilżająca pielęgnacja skóry podczas kuracji przeciwtrądzikowej

Zmniejsza liczbę zaskórników i zmian trądzikowych
Intensywnie nawilża
Zmniejsza uczucie ściągnięcia
Łagodzi zaczerwienienia i przynosi skórze ukojenie
Doskonale tolerowany
Nie zatyka porów
Idealna baza pod makijaż

Korzyści:
Sébium Hydra biologicznie zapobiega działaniom niepożądanym, które występują podczas kuracji przeciwtrądzikowych:

Zawarte w nim substancje nawilżające (gliceryna) oraz regenerujące (ceramidy) ograniczają złuszczanie i ściągnięcie skóry.
Enoxolon i alantoina redukują zaczerwienienia i łagodzą podrażnienia skóry.
Zawarty w produkcie unikalny, patent FLUIDACTIV™ reguluje jakość sebum, zapobiegając jego gęstnieniu i blokowaniu porów, a
przez to powstawaniu zaskórników i zmian trądzikowych.

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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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.

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:
Izotretynoina to lek wykorzystywany głównie w terapii uporczywego i ciężkiego trądziku. Jest dostępna wyłącznie na receptę, dlatego o
jej stosowaniu decyduje dermatolog, który ma pełną wiedzę na temat właściwego stosowania oraz działań niepożądanych. Pomimo
bardzo skutecznych rezultatów, stosowanie izotretynoiny powoduje objawy niepożądane, zależnie od dawki, którą stosujemy. Podczas
stosowania kuracji można zauważyć tymczasowe zaostrzenie się zmian trądzikowych (jest to naturalna reakcja na nową substancję,
która szybko mija), uczucie ściągnięcia, mocne wysuszenie i łuszczenie się skóry, zaczerwienienia a także suche i spierzchnięte usta. Z
uwagi na nieestetyczny stan skóry twarzy podczas kuracji Pacjenci borykają się z poczuciem wstydu i brakiem pewności siebie. Z
powodu działań niepożądanych bardzo często przerywają leczenie. Skóra w trakcie tej kuracji potrzebuje odpowiednio dobranej
pielęgnacji, która będzie odpowiedzią na jej potrzeby.

Wyniki potwierdzone badaniami medycznymi

Natychmiastowe rezultaty:

Nawilża

Skóra nawilżona: 97% (1)

Zmniejsza uczucie ściągnięcia

Skóra miękka i gładka: 100% (2)

Łagodzi

Natychmiastowe uczucie komfortu: 97% (1)

Długotrwałe rezultaty:

Nawilża

Skóra nawilżona przez 24 godziny (3)

Zmniejsza uczucie ściągnięcia

Zmniejszenie uczucia napięcia: -59% (1)

Łagodzi

Skóra ukojona: 95% (1)

(1) Obserwacyjne wieloośrodkowe badanie przeprowadzone we Francji przez 133 dermatologów z udziałem 344 osób w wieku od 18 do
54 lat, zmagających się z lekkim lub umiarkowanym trądzikiem twarzy w trakcie kuracji przeciwtrądzikowej, przez 12 tygodni.
(2) Test na 20 ochotnikach, z cerą bardzo suchą i wrażliwą, w wieku od 20 do 45 lat, przez 7 dni.
(3) Test korneometryczny wykonany na 10 pacjentach o suchej i normalnej skórze, w wieku od 28 do 65 lat, przez 8 godzin.

Składniki aktywne Kremu Bioderma Sebium Hydra:
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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.
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.
Ramnoza - Ma właściwości przeciwzapalne i łagodzące skórę. Poprawia produkcję kolagenu i elastyny, które stanowią
rusztowanie dla jędrnej skóry, a także poprawia obrót komórkowy.
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.
Ceramidy - Odgrywają ważną rolę w utrzymaniu zdrowej bariery skórnej i utrzymywaniu nawilżenia skóry.
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.
Alantoina - wykazuje właściwości nawilżający, dzięki czemu koi przesuszoną skórę. Ponadto działa przeciwzapalnie i
regeneracyjnie, łagodząc podrażnienia i zaczerwienienia. Nadaje skórze miękkość i gładkość.

Sposób użycia Kremu Bioderma Sebium Hydra:

Sposób użycia:

Raz lub dwa razy dziennie

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

ETAP 2:
Delikatnie masuj aż do wchłonięcia.
Jeżeli problemy nie ustępują, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Co zawiera Krem Bioderma Sebium Hydra:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, PARAFFINUM LIQUIDUM/MINERAL OIL/HUILE MINERALE, ETHYLHEXYL PALMITATE, DIPROPYLENE
GLYCOL, XYLITOL, BIS-PEG/PPG-16/ 16 PEG/PPG-16/16 DIMETHICONE, SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE
COPOLYMER, ISOHEXADECANE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCYRRHETINIC ACID, TOCOPHERYL ACETATE, POLYSORBATE
80, DISODIUM EDTA, ALLANTOIN, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, MANNITOL, PROPYLENE GLYCOL, CETRIMONIUM BROMIDE,
CERAMIDE 3, RHAMNOSE, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, DODECYL GALLATE, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, FRAGRANCE
(PARFUM). (BI 217)
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