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BIODERMA Sensibio DS+ Creme, Krem, 40 ml
 

Cena: 53,65 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Krem Bioderma Sensibio DS+ Creme i w jakim celu się go stosuje?

Bioderma Sensibio DS+ Crème to łagodząca pielęgnacja dla skóry zaczerwienionej i z łojotokowym zapaleniem skóry

Zwalcza czynniki odpowiedzialne za podrażnienia
Redukuje zaczerwienienia i działa łagodząco
Nawilża i usuwa łuski
Doskonale tolerowany
Nie zatyka porów
Lekka i nietłusta konsystencja
Formuła bezzapachowa

Korzyści:
Sensibio DS + Crème zwalcza źródło zaczerwienień i powstawania łusek. Dzięki działaniu przeciwgrzybiczemu pomaga ograniczyć
namnażanie się drożdżaków Malassezia, patogenów zaostrzających stan skóry ze skłonnościami do łuszczenia i zaczerwienień.

Składniki łagodzące i zmiękczające - enoxolon i olej kokosowy zawarte w Sensibio DS + Crème łagodzą podrażnioną skórę, redukują
zaczerwienienia i w znacznym stopniu ograniczają tworzenie się łusek.

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:

Dermatologiczna formuła:
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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, skłonna do zaczerwienienia i łuszczenia.

Badania:
Lepsze rozumienie dla lepszej opieki:
Łojotokowe zapalenie skóry jest stanem zapalnym związanym z łuszczeniem, dotykającym w szczególności twarz i skórę głowy. Główną
przyczyną powstawania łojotokowego zapalenia skóry jest nadmierne rozprzestrzenianie się drożdżaków (grzybów) z rodzaju
Malassezia, obecnych na skórze. Choroba ta zlokalizowana jest w strefach bogatych w gruczoły łojowe, produkujące nadmierną ilość
sebum, co prowadzi do powstawania zaczerwienień oraz łusek na wrażliwej i podrażnionej skórze.

Wyniki potwierdzone badaniami medycznymi

Natychmiastowe rezultaty:

Nawilża

Nawilżenie i uczucie komfortu skóry: 89% (1)
Uczucie miękkości skóry: 95% (1)

Długotrwałe rezultaty:

Redukuje zaczerwienienie i łagodzi

Zredukowane zaczerwienienia: 76% (1)
Zmniejszenie uczucia ściągnięcia skóry: -92% (2)

Usuwa łuski

Zredukowane łuski: 83% (1)
Zmniejszenie wielkości łusek: -93% (2)

(1) Test wykonany z udziałem 19 ochotników w wieku od 20 do 66 lat. Test trwał 7 dni.
(2) Badania kliniczne Sensibio DS+ zostały wykonane z udziałem 21 ochotników w wieku od 20 do 73 lat, zmagających się z
łojotokowym zapaleniem skóry. Badania trwały przez 56 dni.

Składniki aktywne Kremu Bioderma Sensibio DS+ Creme:

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.
Enoxolon - pochodzący z korzenia lukrecji kwas glicyretynowy (enoxolon) wykazuje znaczące działanie przeciwzapalne, gdy jest
stosowany miejscowo. Łagodzi uczucie swędzenia i ogranicza odruch drapania.
Olej kokosowy - jest doskonałym składnikiem promującym gojenie się oraz nawilżenie suchej skóry (poprzez zjawisko okluzji
ogranicza proces parowania wody ze skóry), w tym u osób ze schorzeniami takimi jak egzema. Przyczynia się on do
zmniejszenia stanu zapalnego. Ma również właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe
Klimbazol - ma on właściwości przeciwgrzybicze, które czynią go skutecznym środkiem w zwalczaniu m.in. Malassezia furfur -
drożdżaków, które przyczyniają się do takich chorób jak łupież czy łojotokowe zapalenie skóry.

Sposób użycia Kremu Bioderma Sensibio DS+ Creme:

Sposób użycia:

Rano i/lub wieczorem
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ETAP 1
Aplikuj na oczyszczoną skórę twarzy.

ETAP 2
Delikatnie masuj, aż do wchłonięcia produktu.

Produktu nie należy aplikować na mocno podrażnioną skórę lub w przypadku występowania ran sączących. Zapytaj o radę dermatologa
lub farmaceuty.

Co zawiera Krem Bioderma Sensibio DS+ Creme:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, PROPYLENE GLYCOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, DIMETHICONE,
GLYCYRRHETINIC ACID, , SORBITAN SESQUIOLEATE, PIROCTONE OLAMINE, GLYCERYL UNDECYLENATE, CLIMBAZOLE, MANNITOL,
XYLITOL, RHAMNOSE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, CETYL ALCOHOL, CARBOMER,
SCLEROTIUM GUM, SODIUM HYDROXIDE, PHENOXYETHANOL. (BI 488V2)
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