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BIODERMA Sensibio Forte Krem, 40 ml
 

Cena: 74,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma Sensibio Forte Krem i w jakim celu się go stosuje?

Bioderma Sensibio Forte to krem intensywnie kojący i nawilżający, przynosi natychmiastowe i długotrwałe uczucie komfortu skóry.

Przynosi błyskawiczną ulgę
Intensywnie łagodzi i nawilża
Zapewnia długotrwałe uczucie komfortu
Doskonale tolerowany
Nie zatyka porów
Formuła bezzapachowa

Korzyści:
Sensibio Forte szybko łagodzi objawy stanów zapalnych (podrażnienia związane z tarciem, goleniem, depilacją, peelingami, zabiegami
laserowymi, rumieniem słonecznym itp). Za pomocą mechanizmów biologicznych podnosi próg tolerancji skóry wrażliwej. Zawarte w
produkcie w wysokim stężeniu alantoina i enoxolon mają działanie kojące – szybko łagodzą podrażnienia skóry, takie jak na przykład
zaczerwienienie i rozpalenie. Specjalnie opracowana formuła dermatologiczna zwiększa próg tolerancji skóry. Składniki nawilżające
(wosk pszczeli i xylitol) przywracają skórze komfort, przeciwdziałając jednocześnie odwodnieniu, które często towarzyszy
podrażnieniom, a tym samym trwale przywracają komfort skóry.

Formuła:
Ten produkt został opracowany w nawiązaniu do ekobiologicznego podejścia NAOS w trosce o Twoją skórę. W sercu tego produktu są:

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.
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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:
Lepsze rozumienie dla lepszej opieki:
Skóra wrażliwa wykazuje zaburzoną funkcję bariery ochronnej i nie jest w stanie chronić skóry przed podrażnieniami. Makijaż, jego
usuwanie, stres, podrażnienia po goleniu czy stosowaniu peellingów 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,
dlatego bardzo często występuje nieprzyjemne uczucie ściągnięcia. Wrażliwość skóry może być tymczasowa lub trwała.

Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty:

Nawilża

Nawilżona skóra: 100%*

Łagodzi

Uczucie komfortu skóry: 100%*
Wygładzenie skóry: 95%*

* Test wykonany z udziałem 20 ochotników w wieku od 21 do 54 lat, ze skórą wrażliwą. Test trwał 7 dni.

Składniki aktywne Kremu Bioderma Sensibio Forte:

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.
Gliceryna - Nawilża, chroni, zmiękcza. Gliceryna znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości nawilżających i
okluzyjnych. Zabezpiecza skórę przed utratą wody oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Sól sodowa PCA - Odbudowuje wewnątrzkomórkowy klej, który utrzymuje komórki razem. Zapobiega to utracie wilgoci oraz
zapobiega rozwojowi bakterii i alergenów na skórze. To z kolei zmniejsza ryzyko wyprysków, zatkanych porów i innych
problemów skórnych.
Biały Wosk Pszczeli - Jest bogaty w karotenoidy i nienasycone kwasy tłuszczowe. Nawilża, pielęgnuje, łagodzi, wygładza i koi
skórę. Naprawia uszkodzenia oraz wspomaga procesy regeneracyjne skóry, niweluje oznaki starzenia, łagodzi swędzenie i
podrażnienia oraz tworzy nawilżającą, długotrwałą barierę ochronną przed zanieczyszczeniami środowiska.
Octan tokoferolu - to witamina E w formie estrowej, która warunkuje mniejsze tłuszczenie się. Jest bardzo skutecznym
przeciwutleniaczem, który zwalczając wolne rodniki hamuje procesy starzenia się wywołane np. promieniowaniem UV. Ponadto
oba zapobiega ona utlenianiu się cennych składników tłuszczowych zawartych w kosmetykach.

Sposób użycia Kremu Bioderma Sensibio Forte:

Sposób użycia:

Rano i wieczorem, a w przypadku intensywnego zaczerwienienia i/lub podrażnienia trzy razy dziennie

ETAP 1
Nałóż Sensibio Forte na oczyszczoną skórę.
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ETAP 2
W miarę poprawy stanu skóry stosuj rzadziej.
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 Forte:

Skład:
AQUA/WATER/EAU MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM), BEESWAX (CERA ALBA), PROPYLENE GLYCOL, CETYL ALCOHOL,
GLYCYRRHETINIC ACID, GLYCERYL STEARATE, PALMITIC ACID, STEARIC ACID, SORBITAN SESQUIOLEATE, TOCOPHERYL ACETATE,
MANNITOL, XYLITOL, RHAMNOSE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, ALLANTOIN, SODIUM PCA,
CAPRYLYL GLYCOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PENTYLENE GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, CARBOMER, TRIETHANOLAMINE. (BI
462)
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