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BIODERMA Sensibio Eye Kremowy żel pod oczy, 15 ml
 

Cena: 67,60 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać krem pod oczy

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma Sensibio Eye Kremowy żel pod oczy i w jakim celu się go używa?

Bioderma Sensibio Eye to wygładzający i nawilżający krem do wrażliwej okolicy oczu.

Zmniejsza obrzęk i minimalizuje zmarszczki
Łagodzi i wygładza skórę wokół oczu
Nawilża
Dobrze tolerowany w okolicy oczu
Konsystencja żelowego kremu
Produkt idealny jako baza pod makijaż
Doskonały dla osób noszących soczewki kontaktowe
Formuła bezzapachowa

Korzyści:
Sensibio Eye błyskawicznie zmniejsza uczucie dyskomfortu, łagodzi podrażnienia wokół oczu, biologicznie wzmacnia odporność skóry
wrażliwej na działanie czynników zewnętrznych i podnosi jej próg tolerancji. Biologiczny przełom dla wrażliwej skóry, patent
TOLERIDINE™, wzmocniony specjalnie opracowaną formułą dermatologiczną zwiększa próg tolerancji skóry, hamuje powstawanie
cząsteczek prozapalnych, dzięki czemu skóra staje się mniej reaktywna. Zawarta w Sensibio Eye kofeina pobudza przepływ limfy,
zmniejszając opuchliznę wokół oczu. Kwas hialuronowy i cząsteczki odbijające światło nawilżają, wygładzają skórę wokół oczu,
rozświetlają i zmniejszają widoczność drobnych zmarszczek.

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 TOLÉRIDINE™
Wrażliwa skóra reaguje na stres zewnętrzny, uwalniając cząstki, które wywołują nadreaktywność i uczucie przegrzania, swędzenia,
mrowienia oraz zaczerwienienia. Ten opatentowany kompleks zapobiega wytwarzaniu tych cząsteczek w celu zwiększenia odporności
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 wrażliwa.

Badania:
Skóra wrażliwa wykazuje zaburzoną funkcję bariery ochronnej i nie jest w stanie chronić jej przed podrażnieniami. Makijaż, jego
usuwanie, zanieczyszczenia, stres osłabiają skórę i powodują, że staje się ona napięta. Wrażliwość skóry objawia się przez dyskomfort
oraz uczucie ciepła, a także zaczerwienieniem skóry twarzy. Skóra wrażliwa szybciej się odwadnia, co bardzo często powoduje
nieprzyjemne uczucie ściągnięcia. Wrażliwość skóry może być tymczasowa lub trwała.

Testowany pod nadzorem dermatologicznym.

Natychmiastowe rezultaty:

Nawilża

Błyskawicznie nawilżona skóra: 100%*

Długotrwałe rezultaty:

Łagodzi

Skóra wygładzona: 91%*

Obkurczanie

Efekt obkurczania naczynek: 85%*

* Test wykonany z udziałem 47 ochotników w wieku od 20 do 57 lat, ze skórą suchą i wrażliwą, zwłaszcza w okolicy oczu. Test trwał 7
dni.

Składniki aktywne Bioderma Sensibio Eye Kremowego żelu pod oczy:

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.
Kwas glicyretynowy - pochodzący z korzenia lukrecji (enoxolon) wykazuje znaczące działanie przeciwzapalne, gdy jest
stosowany miejscowo. Łagodzi uczucie swędzenia i ogranicza odruch drapania.
Kofeina - Kofeina dzięki swoim właściwościom stymulującym mikrokrążenie oraz obkurczającym naczynia krwionośne pomaga
zmniejszyć cienie i worki pod oczami, a także ograniczać przebarwienia.
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 hialuronowy - zapewnia natychmiastowy efekt nawilżenia. Kwas hialuronowy zastosowany ze względu na swoje
niezwykłe właściwości nawilżające, potrafi zatrzymywać wodę w skórze. Jest on składnikiem występującym naturalnie w
naszym ciele w tym między innymi jako składnik mazi stawowej, czy też skóry (w skórze kumulują się jego największe ilości).
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Wraz z wiekiem naturalna produkcja kwasu hialuronowego w skórze znacząco zmniejsza się, co niestety skutkuje utratą przez
skórę jej jędrności i zdolności do zatrzymywania wody, czego następstwem jest jej suchość oraz zmarszczki.

Sposób użycia Bioderma Sensibio Eye Kremowego żelu pod oczy:

Sposób użycia:

Rano i/lub wieczorem

ETAP 1
Nałóż Sensibio Eye na powieki i okolice oczu na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy.

ETAP 2
Delikatnie masuj skórę w kierunku od skroni do nosa do całkowitego wchłonięcia produktu.

Co zawiera Bioderma Sensibio Eye Kremowy żel pod oczy:

Skład:
WATER (AQUA), GLYCERIN, DIMETHICONE, POLYEHTYLENE, TRIDECYL TRIMELLITATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
ISOSTEARYL ALCOHOL, BUTYLENE GLYCOL COCOATE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, MANNITOL, XYLITOL, CAFFEINE, SODIUM
HYALURONATE, GLYCYRRHETINIC ACID, RHAMNOSE, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE
CROSSPOLYMER, PENTYLENE GLYCOL, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2- HEXANEDIOL, DISODIUM EDTA, SODIUM HYDROXIDE,
ETHYLCELLULOSE.
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