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Bioderma Cicabio Lotion spray - antybakteryjny lotion w
sprayu o działaniu regenerującym i osuszającym 40 ml
 

Cena: 62,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Aerozole

Producent BIODERMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
AQUA/WATER/EAU, BUTYLENE GLYCOL, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, ZINC OXIDE, SILICA, COPPER SULFATE, MANNITOL, XYLITOL,
ZINC SULFATE, VITIS VINIFERA (GRAPE) VINE EXTRACT, RHAMNOSE, ASIATICOSIDE, MADECASSIC ACID, ACETYL DIPEPTIDE-1 CETYL
ESTER, ASIATIC ACID, SODIUM HYALURONATE. BI 762.

Charakterystyka

Wskazania:
Skóra osłabiona
Powierzchowne podrażnienia skóry wymagające osuszenia
Dla całej rodziny: dorośli, dzieci, niemowlęta*
Do twarzy, ciała, ust, zewnętrznych miejsc intymnych i okolic okołopieluszkowych.

*Z wyjątkiem wcześniaków

Cicabio Lotion Spray wspomaga odbudowę skóry działając osuszająco i na długi czas w miejscu, gdzie skóra jest osłabiona lub
podrażniona.
Formuła zawiera naturalne pudry absorbujące, które tworzą odpowiednie środowisko sprzyjające gojeniu skóry i gwarantują
długotrwały efekt osuszenia skóry utrzymujący się do 8 godzin po aplikacji.

Składniki aktywne działają na każdym etapie biologicznego procesu odbudowy naskórka*.
Dodatkowo, biomimetyczny* składnik aktywny Antalgicine™ sprawia, że Cicabio Lotion Spray łagodzi skórę, zmniejsza
uczucie dyskomfortu i potrzebę drapania.
Antybakteryjne składniki (miedź i cynk) chronią naskórek przed działaniem czynników utrudniających gojenie.
Opatentowany kompleks D.A.F.™ (*) podnosi próg tolerancji skóry*.
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(*) Składnik Aktywny Bioderma

*BIODERMA to marka oparta na ekobilogii, w sercu zobowiązań NAOS jest utrzymanie zdrowia i naturalnego ekosystemu Twojej. Na
długi czas. Podejście NAOS pomaga wzmacniać naturalne mechanizmy zachodzące w skórze ucząc ją jak funkcjonować we własnej
równowadze, stosując wyselekcjonowane składniki wyłącznie w odpowiednich proporcjach.

Stosowanie
Przed każdym użyciem mocno wstrząśnij buteleczką aż usłyszysz kuleczki wewnętrz opakowania. Oczyść podrażnione miejsce na
skórze i zaaplikuj miejscowo. Aplikując preparat na skórę twarzy w pierwszej kolejności spryskaj dłoń lub płatek kosmetyczny, a
następnie zastosuj na skórę twarzy. Szczelnie zamykaj buteleczkę po każdym użyciu preparatu. Używaj 2 razy dziennie, do momentu
całkowitego osuszenia skóry.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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