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BIODERMA SENSIBIO Tolerance +Krem łagodząc
 

Cena: 85,39 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

O produkcie
Sensibio Tolerance+
Krem łagodząco-kojący do skóry nadwrażliwej i alergicznej

Skóra nadwrażliwa i alergiczna
Twarz Dorośli

Nadwrażliwość pod CAŁKOWITĄ KONTROLĄ – krem trwale łagodzi skórę i przywraca jej uczucie komfortu

Podnosi próg tolerancji skóry
Poprawia jakość życia, umożliwia stosowanie kosmetyków do makijażu i sprawia, że pielęgnacja skóry staje się prawdziwą
przyjemnością
Błyskawicznie łagodzi uczucie ściągnięcia i dyskomfortu. Dzień po dniu, skóra odzyskuje naturalne uczucie komfortu
Produkt zawiera składniki rygorystycznie dobrane pod względem bezpieczeństwa, dzięki czemu podnosi tolerancję skóry na czynniki
zewnętrzne
Zawiera wyłącznie niezbędne składniki o uznanej skuteczności
Pielęgnuje w zgodzie z fizjologią skóry
Zalety produktu:

Zawiera wyłącznie niezbędne składniki aktywne, naturalnie obecne w skórze
Buteleczka z pompką podciśnieniową
Świetnie tolerowany przez skórę
Formuła bezzapachowa
Nie zawiera środków konserwujących
Nie zatyka porów
Przebadany na skórze alergicznej
Doskonale tolerowany
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Buteleczka z pompką podciśnieniową 40 ml
Biologiczne działanie

Innowacyjny produkt Sensibio Tolerance+, trwale podnosi poziom tolerancji skóry, nie zaburzając jej równowagi fizjologicznej.
Głównym składnikiem preparatu jest kompleks NeurocontrolTM, stworzony na bazie tetrapeptydu i kojących składników aktywnych.
Patent NeurocontrolTM zmniejsza nadpobudliwość włókien nerwowych w skórze i reguluje mechanizmy biologiczne odpowiedzialne za
nadwrażliwość. Podczas stosowania preparatu Sensibio Tolerance+ ustępuje uczucie ściągnięcia, a skóra odzyskuje naturalne uczucie
komfortu. Wzbogacony o Sodium PCA krem Sensibio Tolerance+ wzmacnia funkcje ochronne skóry, zapobiega wnikaniu czynników
dr5ażniących i zapewnia jej optymalne nawilżenie.

SPOSÓB UŻYCIA

Stosuj raz lub dwa razy dziennie na twarz i szyję, dokładnie oczyszczoną przy użyciu płynu Sensibio H2O.
Krem stanowi doskonałą bazę pod makijaż.

INGREDIENTS - SKŁAD

AQUA/WATER/EAU, COCOGLYCERIDES, GLYCERIN, SILICA, GLYCERYL STEARATE, SODIUM CITRATE, CAPRYLOYL GLYCINE,
MANNITOL, XYLITOL, RHAMNOSE, SODIUM PCA, ACETYL TETRAPEPTIDE-15, UNDECYLENOYL GLYCINE, SCLEROTIUM GUM, SODIUM
HYDROXIDE.
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