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BIODERMA PIGMENTBIO C-CONCENTRATE Koncentr
 

Cena: 119,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Bioderma Pigmentbio C-Concentrate, rozjaśniający koncentrat z witaminą C, redukujący przebarwienia, 15 ml

Opis
Bioderma Pigmentbio C-Concentrate

Rozjaśniający koncentrat z witaminą C, redukujący przebarwienia – kompozycja składników aktywnych o właściwościach
zapobiegających starzeniu skóry i niwelujących przebarwienia. Stopniowo usuwa martwe komórki warstwy rogowej naskórka
odsłaniając zdrową, rozjaśnioną i wygładzoną cerę. Pozostawia skórę długotrwale nawilżoną z młodzieńczym blaskiem.

Skład według INCI
Aqua/water/eau, Propanediol, Glycolic Acid, Glycerin, Dipropylene Glycol, Propylheptyl Caprylate, Sodium Hydroxide, Ascorbyl Glucoside,
Niacinamide, Salicylic Acid, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/vp Copolymer, Sorbitan Sesquioleate, Pentylene Glycol, Tocopheryl
Acetate, Xanthan Gum, Sodium Citrate, Lysine, Azelaic Acid, Mannitol, Xylitol, Sodium Metabisulfite, Andrographis Paniculata Leaf
Extract, Rhamnose, Saccharide Isomerate, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Tocopherol, Fructooligosaccharides,
Caprylic/capric Triglyceride, Laminaria Ochroleuca Extract, Fragrance (Parfum).

Właściwości
Rozjaśniający koncentrat z z witaminą C, redukujący przebarwienia, Bioderma Pigmentbio C-Concentrate

Już od pierwszego tygodnia stosowania rozjaśnia i wygładza skórę.
Chroni i uodparnia skórę na działanie negatywnych czynników środowiskowych.
Redukuje przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych.
Nadaje skórze zdrowy blask.
Pobudza odnowę komórkową i eliminuje komórki z wysoką zawartością melaniny.
Zapewnia długotrwałe nawilżenie nawet do 8 godzin.
Innowacyjne opakowanie chroni witaminę C wydłużając jej aktywność.
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 Posiada lekką, żelowo-kremową formułę, która szybko się wchłania.
Nie powoduje powstawania zaskórników.

Składniki aktywne:

Technologia LUMIREVEAL™ – redukuje ilość melaniny w skórze i pobudza procesy odnowy komórek skóry, w celu wyrównania kolorytu
cery, minimalizowania widoczności przebarwień i zapobieganiu powstawaniu nowych.

Witaminy C i E – chronią skórę przed zanieczyszczeniami, promieniowaniem UVA/UVB oraz stresem oksydacyjnym, spowalniając
procesy starzenia się skóry, w tym ograniczając powstawanie przebarwień.

Witamina PP – wzmacnia barierę ochronną skóry i zapewnia odpowiednie, długotrwałe nawilżenie.

Kwasy AHA i BHA – odświeżają skórę dając efekt delikatnego peelingu, który usuwa martwe komórki warstwy rogowej naskórka.

Witamina E – jest silnym antyoksydantem dzięki czemu chroni skórę przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych i opóźnia
procesy starzenia skóry.

Przeznaczenie
Pielęgnacja skóry wrażliwej, skłonnej do powstawania przebarwień.

Stosowanie
Przed pierwszym użyciem rozjaśniającego koncentratu z z witaminą C, redukującego przebarwienia, Bioderma Pigmentbio C-
Concentrate naciśnij mocno dwoma kciukami wieczko, aby uwolnić witaminę C. Odkręć wieczko, by sprawdzić, czy cały proszek
witaminy C został uwolniony. Następnie przykręć kroplomierz i potrząsaj buteleczką przez ok. 10 sekund w celu dokładnego
wymieszania wszystkich składników. Każdego wieczoru przez okres 1 miesiąca aplikuj 5 kropli koncentratu na dokładnie oczyszczoną
skórę twarzy i szyi. C-Concentrate może być stosowany samodzielnie lub wieczorem przed aplikacją kremu. Podczas stosowania kuracji
unikaj kontaktu ze słońcem oraz stosuj wysoką ochronę przeciwsłoneczną.

Uwagi
Produkt testowany pod nadzorem medycznym i dermatologicznym.
Unikaj kontaktu z oczami.
Przed zastosowaniem zapoznaj się z instrukcją użycia.
Możesz odczuwać delikatne mrowienie związane z mechanizmem działania serum, które powinno ustąpić po kilkunastu sekundach.
Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zaprzestań stosowania i skonsultuj się z lekarzem.

Opakowanie:
15ml

Producent:
BIODERMA
NAOS Poland Sp. z o.o.
ul. Dekerta 24
30-703 Kraków
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