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BIODERMA SENSIBIO H2O 500+500ML
 

Cena: 89,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml (+ 500ml)

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

O produkcie
Sensibio H2O
Naturalnie czysta skóra, ukojona, wolna od makijażu i zanieczyszczeń / Płyn micelarny do oczyszczania twarzy i demakijażu

Skóra wrażliwa i nadwrażliwa
Twarz Oczy Dorośli

Łączy niezwyklą skuteczność oczyszczania i doskonałą tolerancję skóry i oczu
Oczyszcza i usuwa makijaż z twarzy i okolic oczu
Łagodzi podrażnienia, dodając skórze blasku
Zapewnia błyskawiczne uczucie odświeżenia skóry
Nie wymaga zmywania wodą
REZULTAT: Naturalnie czysta skóra, ukojona, wolna od makijażu i zanieczyszczeń.

Zalety produktu :

Płyn micelarny inspirowany biologią skóry
Formuła składajaca się z miceli naśladujących lipidy obecne w skórze
Usuwa nawet wodoodporny makijaż
Doskonale tolerowany nawet przez najbardziej wrażliwą skórę
Formuła bezzapachowa
Nie zawiera alkoholu
Nie zawiera mydła
Fizjologiczne pH 5,5
Doskonale tolerowany
Nie wymaga zmywania wodą
Butelka 500 ml + 500 ml
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 Biologiczne działanie

Sensibio H2O to pierwszy płyn micelarny na świecie, w pełni kompatybilny ze skórą, formuła inspirowana biologią skóry powstała ponad
20 lat temu w Laboratorium Bioderma we Francji. Micele estrów kwasów tłuszczowych wewnątrz Sensibio H2O są podobne w swojej
budowie do fosfolipidów błon komórkowych i pomagają odbudować warstwę hydrolipidową skóry.

Sensibio H2O zmniejsza reaktywność skóry i chroni ją przed niekorzystnymi czynnikami zewnetrznymi (fruktooligosacharydy, ramnoza,
mannitol, xylitol), skutecznie oczyszcza skórę, usuwa makijaż, pyły niskocząsteczkowe i metale ciężkie z powierzchni skóry.

Usuwa 99% makijażu*

Eliminuje 98% pyłów niskocząsteczkowych PM 2,5-PM 1*

Usuwa 78% metali ciężkich

Wyciąg z ogórka łagodzi podrażnienia i ogranicza zaczerwienienie.

W płynie micelarnym Sensibio H2O została użyta wysoko oczyszczona woda (stosowana m.in. przy produkcji leków), zastosowano tylko
10 składników, z czego aż połowa to składniki pielęgnujące, obecne w kremach do twarzy i właśnie dlatego ten płyn micelarny nie
wymaga zmywania wodą, a fizjologiczne pH 5,5 sprawia, że dodatkowo tonizuje skórę.

* Badanie na 12 ochotnikach, CIREC, Francja 2017

 Badanie na 20 ochotnikach, Chiny 2018

SPOSÓB UŻYCIA

Rano i/lub wieczorem, siedem dni w tygodniu

Nasącz wacik i delikatnie oczyść skórę i/lub usuń makijaż z oczu i twarzy.
Czynność powtarzaj do chwili, aż wacik będzie czysty.
Delikatnie osusz twarz bawełnianym ręcznikiem.
KIEDY OCZYSZCZAĆ SKÓRĘ?

Rano:

Aby pozbyć się zanieczyszczeń, toksyn i metabolitów wytwarzanych przez skórę w nocy
Aby przygotować skórę do obrony przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi w ciągu dnia
Aby oczyścić pory i pozwolić skórze lepiej chłonąć składniki odżywcze z kosmetyków pielęgnacyjnych
Wieczorem:

Aby usunąć makijaż i zanieczyszczenia nagromadzone w ciągu dnia, a także sebum i martwe komórki
Aby oczyścić pory i pozwolić skórze lepiej chłonąć składniki odżywcze z kosmetyków pielęgnacyjnych

INGREDIENTS - SKŁAD

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