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BIODERMA Sensibio H2O Płyn Micelarny, 500 ml
 

Cena: 59,44 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać płyn

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma Sensibio H2O Płyn Micelarny i w jakim celu się go używa?

Bioderma Sensibio H2O to oryginalna woda micelarna oczyszczająca skórę. Koi i utrzymuje jej naturalną równowagę.

Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, smog oraz makijaż twarzy i okolic oczu - nawet wodoodporny
Koi wrażliwą skórę i zmniejsza objawy wrażliwości
Chroni mikrobiom skóry
Uwalnia skórę od zanieczyszczeń i metabolitów
To perfekcyjna kombinacja skuteczności i delikatności - dogłębnie oczyszcza skórę z szacunkiem dla jej bariery ochronnej
Pozwala skórze zachować jej wewnętrzną równowagę, respektując ekobiologię skóry
Doskonale tolerowany nawet przez najbardziej wrażliwą skórę
Nie wymaga spłukiwania wodą

Korzyści:
Sensibio H2O to wyjątkowa woda micelarna do oczyszczania i demakijażu skóry wrażliwej. Dzięki micelom zawartym w Sensibio H2O,
woda skutecznie oczyszcza skórę rano i wieczorem, a także usuwa makijaż oraz zanieczyszczenia, które zwiększają wrażliwość skóry.
Formuła micelarna inspirowana biologią skóry została opracowana przez Laboratorium Bioderma, aby w idealnej harmonii ze skórą
zachowała jej film ochronny. Sensibio H2O, o fizjologicznym pH około 5,5, respektuje równowagę biologiczną skóry i pozwala zachować
ją w dobrej kondycji. Łagodzi i koi podrażnienia. Sensibio H2O zawiera wysoko oczyszczoną wodę o jakości farmaceutycznej (stosowana
m.in. przy produkcji leków) oraz kompleks 3 biomimetycznych cukrów o właściwościach łagodzących, które zapobiegają stanom
zapalnym skóry. Staranny dobór składników zapewnia doskonałą tolerancję, dzięki czemu nasza woda micelarna nie wymaga zmywania
wodą kranową, a pozostawienie produktu na skórze nie stwarza ryzyka podrażnienia.

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

technologia micelarna
NAOS Research opracował sposóba na oczyszczanie i usuwanie makijażu bez spłukiwania za pomocą wody micelarnej. Micele, których
skład inspirowany jest lipidami skóry, są niewidocznymi gołym okiem mikrokropelkami/mikrosferami oczyszczającymi. Mają zdolność
wychwytywania zanieczyszczeń przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego filmu ochronnego 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 normalna, wrażliwa.

Badania:
Skóra wrażliwa wykazuje zaburzoną funkcję bariery ochronnej i nie jest w stanie chronić jej przed podrażnieniami. Zanieczyszczenia,
smog, makijaż i jego usuwanie a także stres osłabiają skórę i powodują, że jej bariera zostaje naruszona, zwiększając wrażliwość.
Wrażliwość skóry objawia się uczuciem ściągnięcia, mrowieniem, swędzeniem, pieczeniem i często zaczerwienieniem. Skóra wrażliwa
szybciej się odwadnia, co bardzo często powoduje nieprzyjemne uczucie ściągnięcia. Wrażliwość skóry może być przejściowa lub
trwała.

Testowany pod nadzorem dermatologicznym.

Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Oczyszcza

Eliminuje 99% pyłów niskocząsteczkowych PM 2,5-PM (1)
Usuwa 78% metali ciężkich (2)

Usuwa makijaż

90% osób odczuwa mniej nieprzyjemnych objawów wrażliwości (3)

Koi wrażliwą skórę

97% osób odczuwa przyjemne ukojenie wrażliwej skóry (4)

(1) Badanie in vivo wykonane z udziałem 11 ochotników w wieku od 18 do 48 lat.
(2) Badanie in vivo wykonane z udziałem 20 ochotników w wieku od 40 do 70 lat.
(3) Badanie in vivo wykonane z udziałem 10 ochotników w wieku od 25 do 49 lat.
(4) Test użytkowy, % satysfakcji, 33 badanych, po 21 dniach stosowania Sensibio H2O

Składniki aktywne Płynu Micelarnego Bioderma Sensibio H2O:

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.
Ekstrakt z ogórka - nawilża i koi skórę. Jego właściwości odświeżające pomagają zmniejszać obrzęki i łagodzić swędzenie, a
także zaczerwienienia.

Sposób użycia Płynu Micelarnego Bioderma Sensibio H2O:

Sposób użycia:
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Rano i/lub wieczorem – 7 dni w tygodniu

ETAP 1
Nasącz wacik Sensibio H2O.

ETAP 2
Delikatnie przesuwaj po skórze bez pocierania, usuwając zanieczyszczenia, smog i makijaż

ETAP 3
Powtarzaj do chwili, aż kolejny wacik będzie czysty

ETAP 4
Pamiętaj: nie wymaga spłukiwania wodą

Co zawiera Bioderma Sensibio H2O Płyn Micelarny:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, MANNITOL, XYLITOL, RHAMNOSE,
CUCUMIS SATIVUS (CUCUMBER) FRUIT EXTRACT, PROPYLENE GLYCOL, CETRIMONIUM BROMIDE, DISODIUM EDTA. (BI 446)
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