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BIODERMA SEBIUM H2O Płyn micelarny 500ml
 

Cena: 79,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml (+ 500ml)

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
BIODERMA SEBIUM H2O Antybakteryjny płyn micelarny do oczyszczania twarzy - 500 ml

BIODERMA SEBIUM H2O to antybakteryjny płyn micelarny służący do pielęgnacji i demakijażu cery tłustej i mieszanej. Dzięki pełnej
kompatybilności ze skórą oraz micelom estrów kwasów tłuszczowych idealnie usuwa makijaż, nawet w wypadku skóry bardzo
wrażliwej, jednocześnie nie zaburzając równowagi jej pH. Dzięki zawartości glukonianu cynku i siarczanu miedzi Bioderma Sebium H2O
reguluje wydzielanie sebum i oczyszcza skórę, zaś jego właściwości łagodzące skórę zapewnia wyciąg z ginko biloby. Preparat można
bezpiecznie stosować codziennie rano i wieczorem.
SKŁAD
Water (aqua), peg-6 caprylic/capric glycerides, sodium citrate , zinc gluconate, copper sulfate, ginkgo biloba extract, mannitol, xylitol,
rhamnose, fructooligosaccharides, propylene glycol, citric acid, disodium edta, cetrimonium bromide, fragrance (parfum).

WSKAZANIA
Innowacyjny płyn micelarny do codziennego oczyszczania skóry tłustej i mieszanej.

DZIAŁANIE
Płyn micelarny Sébium H2O delikatnie oczyszcza skórę bez wysuszania, zmiękczając zanieczyszczenia i wiążąc nadmiar sebum.
Wzbogacony o oczyszczające składniki aktywne, płyn micelarny Sébium H2O, głęboko oczyszcza naskórek i reguluje wydzielanie sebum,
a opatentowany kompleks Fluidactiv® normalizuje jakość sebum. Płyn micelarny Sébium H2O jest doskonale tolerowany przez skórę
twarzy i wokół oczu. Płyn micelarny Sébium H2O nie zatyka porów.

DAWKOWANIE
Nasącz wacik płynem micelarnym Sébium H2O i oczyść skórę twarzy- powtarzaj te czynności do chwili, kiedy wacik będzie czysty

Płyn micelarny Sébium H2O nie wymaga spłukiwania, ale niezbędne jest osuszenie skóry, więc delikatnie osusz skórę, przykładając do
twarzy czysty ręcznik bawełniany. Płyn micelarny Sébium H2O można stosować codziennie, rano i wieczorem.
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