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BIODERMA SEBIUM GLOBAL COVER Krem Koloryzu
 

Cena: 69,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

O produkcie
Sébium Global Cover
Koloryzujący krem przeciwtrądzikowy z punktowym korektorem

Zmiany trądzikowe
Stany zapalne
Pielęgnacja podczas kuracji przeciwtrądzikowej
Twarz Dorośli Młodzież

Wysoki stopień krycia*
Utrzymuje efekt zmatowienia przez 12 godzin (zielony kompakt nautralizuje zaczerwienienia dla lepszego efektu krycia)
Wyrównuje koloryt skóry bez pozostawiania śladów*
Eliminuje zmiany trądzikowe i zaskórniki*
Reguluje ilość i jakość sebum do poziomu takiego jak w zdrowej skórze*
Zapobiega powstawaniu blizn potrądzikowych
Rezultat:

Natychmiastowo ukrywa zmiany trądzikowe i wyrównuje koloryt skóry. Dzień po dniu skóra staje się lepiej oczyszczona i wygładzona.
*CIREC Test Lb, 20 osób, styczeń 2015
VISIA test, efekt krycia utrzymujący się 12 godzin
*Test niekomedogenności, styczeń 2015

Lekka konsystencja zapewnia łatwą aplikację produktu, matowe wykończenie dobrze komponuje się ze skórą
Uczucie komfortu i nawilżenia przez cały dzień
Testowany dermatologicznie
Niekomedogenny
Dobrze tolerowany
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 Tubka 30 ml
Biologiczne działanie

Sébium Global Cover reguluje ilość i jakość łoju do poziomu takiego jak w zdrowej skórze, dzięki wyjątkowej opatentowanej technologii
SeboRestore bazującej na najnowszym odkryciu dermatologicznym (FluidactivTM +bakuchiol). Technologia SeboRestore równoważy
skład sebum, dzięki czemu produkt Sébium Global Cover zapewnia skórze przywrócenie jej naturalnych funkcji ochronnych oraz
ogranicza powstawanie zmian trądzikowych.

Sébium Global Cover działa także na istniejące zmiany trądzikowe i zaskórniki oraz zmniejsza blizny potrądzikowe:

Połączenie odpowiednio dobranych składników aktywnych - estrów AHA i kwasu salicylowego – preparat oczyszcza pory i wygładza
skórę
Enoloxone łagodzi oraz zmniejsza zaczerwienienia na skórze
Oczyszcza i wyrównuje koloryt skóry dzięki obecności glukonianu cynku
Głęboko nawilża dzięki zastosowaniu gliceryny
Preparat zapewnia wysoki stopień krycia, dzięki zawartości pigmentów
Zielony pigment neutralizuje zaczerwienienia oraz eliminuje niedoskonałości

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować rano na oczyszczoną skórę twarzy (najlepiej przy użyciu Sébium Gel moussant i/lub Sébium H2O).
Stosować punktowo zielony korektor na zmiany trądzikowe.
Odkręcić nakrętkę i rozprowadzić krem na całej powierzchni skóry twarzy
Unikać kontaktu z oczami. Jeżeli objawy utrzymują się należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt Sebium Global
Cover można stosować od 10 roku życia
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