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BIODERMA Sensibio Mask Maseczka o działaniu łagodząco-
nawilżającym, 75 ml
 

Cena: 69,44 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać maseczka

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Maseczka Bioderma Sensibio Mask i w jakim celu się ją stosuje?

Bioderma Sensibio Mask to intensywnie kojąca i nawilżająca maseczka dla skóry wrażliwej i nadwrażliwej.

Intensywnie łagodzi i nawilża
Przynosi długotrwałe uczucie komfortu
Przywraca skórze blask
Doskonale tolerowany
Nie zatyka porów
Delikatna, kremowa konsystencja
Formuła bezzapachowa

Korzyści:
Maska Sensibio zawiera patent TOLÉRIDINE™, który podnosi próg tolerancji skóry i natychmiastowo ją łagodzi, długotrwale przywraca
komfort. To produkt do stosowania doraźnego, który błyskawicznie łagodzi uczucie gorąca, zaczerwienienie i napięcie skóry. Patent
TOLÉRIDINE™, wzmocniony specjalnie opracowaną formułą dermatologiczną zwiększa próg tolerancji skóry, hamuje powstawanie
cząsteczek prozapalnych, dzięki czemu skóra staje się mniej reaktywna. Zawarte w Sensibio Mask składniki nawilżające odbudowują
barierę ochronną skóry i zapewniają długotrwałe uczucie komfortu. Enoxolon błyskawicznie łagodzi i zmiękcza skórę.

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.

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 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:

Intensywnie nawilża

Skóra nawilżona: 90% (1)

Łagodzi

Skóra wygładzona: 80% (1)

Zapewnia długotrwałe uczucie komfortu

Komfort skóry: 95% (1)

Długotrwałe rezultaty:

Intensywnie nawilża

Skuteczność nawodnienia skóry: 8h (2)

(1) Test wykonany z udziałem 20 ochotników w wieku od 22 do 41 lat, ze skórą delikatną, wrażliwą. Test trwał 7 dni.
(2) Test korneometryczny wykonany na 10 pacjentach o suchej i normalnej skórze, w wieku od 40 do 64 lat, przez 8 godzin.

Składniki aktywne Maseczki Bioderma Sensibio Mask:

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.

Sposób użycia Maseczki Bioderma Sensibio Mask:

Sposób użycia:

Wieczorem - raz lub dwa razy w tygodniu.

ETAP 1
Nakładaj na oczyszczoną skórę twarzy.
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ETAP 2
Nałóż grubą warstwę Maski Sensibio na twarz i szyję.

ETAP 3
Pozostaw na 10 minut, aby zmaksymalizować przenikanie składników aktywnych.

ETAP 4
Nadmiar produktu spłucz lub usuń za pomocą wacika.

Co zawiera Maseczka Bioderma Sensibio Mask:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, CETEARYL ISONONANOATE, ISOHEXADECANE, GLYCOL PALMITATE, CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, TRICETEARETH-4 PHOSPHATE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, MANNITOL, XYLITOL, GLYCYRRHETINIC ACID,
RHAMNOSE, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, GLYCOL STEARATE, PEG-2 STEARATE, PENTYLENE GLYCOL, TITANIUM DIOXIDE,
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, DISODIUM EDTA, XANTHAN GUM,
SODIUM HYDROXIDE, ALUMINA, STEARIC ACID. (BI 550V1)
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