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BIODERMA Sebium Pore refiner Korygujący preparat
dermatologiczny zwężający pory, 30 ml
 

Cena: 74,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać krem

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

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

Bioderma Sebium Pore refiner to korygujący preparat dermatologiczny zwężający pory.

Zwęża pory
Wygładza skórę i poprawia jej wygląd
Przywraca skórze jej naturalny blask
Doskonale tolerowany
Nie zatyka porów
Idealna baza pod makijaż

Korzyści:
Sébium Pore Refiner to skoncentrowany preparat zmniejszający pory, do pielęgnacji skóry tłustej:

Zawarty w produkcie unikalny, patent FLUIDACTIV™ reguluje jakość sebum, zapobiegając blokowaniu porów, a przez to
powstawaniu zaskórników i zmian trądzikowych.
Kwas agarowy, substancja o silnym działaniu ściągającym, w połączeniu ze składnikiem wygładzającym zwężają pory,
poprawiają wygląd skóry i przywracają jej naturalny blask.
Pudry matujące ograniczają błyszczenie się skóry zapewniając natychmiastowy i długotrwały efekt.

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:

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 mieszana, tłusta.

Badania:
Lepsze rozumienie dla lepszej opieki:
Jedną z głównych, charakterystycznych cech skóry tłustej są rozszerzone pory. Nadmierna produkcja sebum powoduje trudności z
wydzieleniem go na zewnątrz przez gruczoły łojowe i w konsekwencji prowadzi do ich powiększenia. Może temu towarzyszyć
powstawanie zaskórników i stanów zapalnych. Rozszerzone pory zlokalizowane są zwłaszcza w środkowej części twarzy (czoło, nos,
broda) powszechnie nazywaną strefą T. Skóra tłusta jest szczególnie narażona na powstawanie niedoskonałości, dlatego wymaga
odpowiedniej pielęgnacji.

Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty:

Zwęża pory

-28% rozszerzonych porów w 15 minut (1)
-50% uczucia szorstkości skóry w 15 minut (1)
Szybkie wchłanianie: 100% (2)

Długotrwałe rezultaty:

Zwęża pory

-14% rozszerzonych porów po 8 godzinach (1)
-31% uczucia szorstkości (wygładzenia skóry) po 8 godzinach (1)

Skóra nie błyszczy się pod koniec dnia: 84% (3)

(1) Badanie metodą podwójnie ślepej próby z udziałem 10 ochotników ze skóra skłonną do trądziku oraz rozszczerzonymi porami, w
wieku od 21 do 34 lat, przez 8 godzin.
(2) Test wykonany z udziałem 20 ochotników ze skórą tłustą oraz mieszaną w wieku od 25 do 35 lat. Test trwał 7 dni.
(3) Badania kliniczne zostały wykonane z udziałem 20 ochotników ze skórą mieszaną i tłustą z rozszerzonymi porami, w wieku od 25 do
50 lat. Badania trwały przez 28 dni.

Składniki aktywne Kremu Bioderma Sebium Pore refiner:

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.
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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.
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.
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.

Sposób użycia Kremu Bioderma Sebium Pore refiner:

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:
Produktu można używać oddzielnie lub pod zwyczajowo stosowany krem pielęgnacyjny. Przy skórze tłustej stosuj na całą twarz, z w
przypadku skóry mieszanej – miejscowo, na strefę T (czoło, nos, broda).

Jeżeli problemy nie ustępują, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Co zawiera Krem Bioderma Sebium Pore refiner:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER, DIPROPYLENE GLYCOL, CYCLOPENTASILOXANE,
CYCLOHEXASILOXANE, DIMETHICONE, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, FOMES OFFICINALIS (MUSHROOM) EXTRACT, SODIUM
POLYACRYLATE, PARAFFINUM LIQUIDUM/MINERAL OIL/HUILE MINERALE, SILICA, PENTYLENE GLYCOL, TRIDECETH-6,
1,2-HEXANEDIOL, C30-45 ALKYL CETEARYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, CAPRYLYL GLYCOL, LAURYL PEG/PPG-18/18
METHICONE, DISODIUM EDTA, SALICYLIC ACID, XYLITOL, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM HYDROXIDE, PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE,
FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, MANNITOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, DODECYL GALLATE,
RHAMNOSE, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, CITRIC ACID, FRAGRANCE (PARFUM). (BI 600)
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