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BIODERMA Sensibio AR Krem aktywny redukujący
zaczerwienienia, 40 ml
 

Cena: 89,74 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma Sensibio AR Krem aktywny redukujący zaczerwienienia i w jakim celu się go używa?

Bioderma Sensibio AR to krem do skóry wrażliwej i naczynkowej redukujący zaczerwienienia.

Za pomocą mechanizmów biologicznych eliminuje zaczerwienienia i zapobiega ich nawrotom
Łagodzi, przynosząc natychmiastową ulgę
Nawilża
Doskonale tolerowany - Nie zatyka porów - Doskonała baza pod makijaż - Formuła bezzapachowa

Korzyści:
Sensibio AR eliminuje zaczerwienienia i zapobiega ich nawrotom, zarówno w przypadku intensywnego tymczasowego zaczerwienienia,
trwałego zaczerwienienia czy małych, widocznych naczyń.

Wyjątkowy patent ROSACTIV™ zapobiega powstawaniu zaczerwienień poprzez działanie biologiczne na wszystkie komórki skóry, które
biorą udział w powstawaniu i nasilaniu widocznego zaczerwienienia:

Hamuje produkcję białka odpowiedzialnego za osłabienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych, a tym samym pojawienie się i
utrzymywanie zaczerwienienia.
Ogranicza uwalnianie cząsteczki, która wywołuje reakcje alergiczne, wpływając na rozszerzenie naczyń.

Skóra wrażliwa ze skłonnością do zaczerwienienia jest szczególnie delikatna. Sensibio AR łagodzi i przywraca skórze uczucie komfortu
dzięki kombinacji składników aktywnych, wybranych ze względu na ich właściwości łagodzące: enoxolon, alantoinę i olej canola.
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Połączenie tych trzech składników o działaniu intensywnie łagodzącym pozwala na natychmiastowe zmniejszenie uczucia dyskomfortu
oraz ciepła.

Gliceryna i olej canola działają nawilżająco, dodatkowo wzmacniając barierę ochronną skóry oraz zapewniając jej uczucie komfortu.
Specjalnie opracowana formuła dermatologiczna zwiększa 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:

patent ROSACTIV™
Zaczerwienienie jest spowodowane przede wszystkim rozszerzeniem i osłabieniem mikronaczyń skóry. Ten opatentowany kompleks
działa na czynnik, który przyczynia się do zmian w mikronaczyniach.

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 wrażliwa z tendencją do zaczerwienień.

Badania:
Skóra wrażliwa, nadwrażliwa oraz reaktywna w niektórych przypadkach może objawiać się występowaniem zaczerwienienia (rumień)
oraz widocznych małych naczynek na twarzy (teleangiektazje). W przypadku skóry wrażliwej reaktywność ma charakter tymczasowy i
występuje sporadycznie. Bardzo często objawia się zaczerwienieniem skóry, któremu może towarzyszyć uczucie dyskomfortu
(mrowienie, uczucie ciepła). W przypadku skóry nadwrażliwej reaktywność jest stała. Taki stan określa się mianem erytrozy. W
niektórych przypadkach mogą występować zaczerwienienia oraz widoczne małe naczynka na twarzy. Ten stan nazywa się kuperozą.
Trądzik różowaty jest zapalną chorobą skóry, która choć początkowo ma łagodny przebieg, rozwija się z czasem. Najczęściej objawia się
przewlekłym zaczerwienieniem nosa, policzków, czasem także brody i czoła.

Zmniejsza intensywność zaczerwienień

Redukcja zaczerwienień: -73% (1)
Redukcja rumienia: -35% (2)

Łagodzi

Skóra ukojona: 77% (3)
Redukcja nadwrażliwości skóry: -75% (2)
Zmniejszenie uczucia szorstkości skóry: -80% (2)

Nawilża

Przywraca uczucie komfortu: 73% (2)

(1) Test wykonany z udziałem 30 ochotników w wieku od 23 do 65 lat cierpiących na silne zaczerwienienie twarzy. Testy trwały 28 dni.
(2) Badania kliniczne wykonane z udziałem 807 ochotników ze skórą wrażliwą, naczynkową, ze skłonnością do zaczerwienień. Badanie
trwało 28 dni.
(3) Test wykonany z udziałem 30 ochotników w wieku od 23 do 65, ze skórą wrażliwą, reagującą na zimno. Test trwał 28 dni.

Składniki aktywne kremu aktywnego redukującego zaczerwienienia Bioderma Sensibio AR:

Ksylitol i Mannitol - Ksylitol przeciwdziała podrażnieniom, a także zatrzymuje wodę w skórze zapobiegając jej utracie. Mannitol
również jest pomocny w zatrzymaniu wody w skórze.
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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.
Ekstrakt z liści Zielonej Herbaty - Liście zielonej herbaty zawierają duże stężenie polifenoli (w szczególności katechin), kofeiny,
aminokwasów, witamin i minerałów. Składniki te posiadają bardzo silny potencjał antyoksydacyjny dzięki czemu pomagają
chronić skórę przed stresem oksydacyjnym i negatywnym wpływem wolnych rodników. Ekstrakt ten zwiększa przepływ krwi do
skóry, elastyczność skóry, nawodnienie i gęstość
Olej rzepakowy - Zawiera wysoki poziom niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, które nawilżają skórę i wzmacniają
tkankę skórną. Jest również bogaty w witaminę K, która pomaga zachować elastyczność i gładkość skóry, oraz kwas linolowy,
który tworzy na skórze barierę zapobiegającą ucieczce wody.
Alantoina - wykazuje właściwości nawilżający, dzięki czemu koi przesuszoną skórę. Ponadto działa przeciwzapalnie i
regeneracyjnie, łagodząc podrażnienia i zaczerwienienia. Nadaje skórze miękkość i gładkość.
Ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego - zwiększa nawilżenie i gładkość skóry oraz zmniejsza szorstkość. Ponadto ma silne
właściwości antyoksydacyjne pomagające zwalczać wolne rodniki.
Enoxolon - pochodzący z korzenia lukrecji kwas glicyretynowy (enoxolon) wykazuje znaczące działanie przeciwzapalne, gdy jest
stosowany miejscowo. Łagodzi uczucie swędzenia i ogranicza odruch drapania.

Sposób użycia kremu aktywnego redukującego zaczerwienienia Bioderma Sensibio AR:

Sposób użycia:

Rano i wieczorem.

ETAP 1
Nałóż Sensibio AR na oczyszczoną skórę twarzy.

ETAP 2
Delikatnie masuj aż do wchłonięcia.

Sensibio AR należy stosować w przypadku zdrowej skóry. Produkt nie jest lekiem. Zapytaj dermatologa lub farmaceutę o radę. W
przypadku intensywnego uczucia ciepła oraz dyskomfortu, Sensibio AR można czasami połączyć z szybko działającym środkiem
łagodzącym. W okresach nasłonecznienia zalecamy stosowanie ochrony przeciwsłonecznej dostosowanej do wrażliwej, naczynkowej
skóry, o działaniu łagodzącym i zapobiegającym powstawanie zaczerwienień.

Co zawiera Bioderma Sensibio AR Krem aktywny redukujący zaczerwienienia:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, MINERAL OIL(PARAFFINUM LIQUIDUM), GLYCERIN, TRIDECYLTRIMELLITATE, GLYCOL PALMITATE,
CAPRYLIC/CAPRICTRIGLYCERIDE, CANOLA OIL, TRICETEARETH-4 PHOSPHATE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, MANNITOL, XYLITOL,
RHAMNOSE, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, GLYCYRRHETINIC ACID,GLYCINE SOJA (SOYBEAN) GERM EXTRACT,ALLANTOIN,
GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT,CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, PROPYLENEGLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, CAPRYLYL
GLYCOL,GLYCOL STEARATE, PEG-2 STEARATE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, 1,2-HEXANEDIOL, CITRIC
ACID, XANTHAN GUM,DISODIUM EDTA, SODIUM HYDROXIDE. (BI 699)
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