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Bioderma Pigmentbio H2O rozjaśniający płyn micelarny 250
ml
 

Cena: 55,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny micelarne

Producent BIODERMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Pod wpływem promieniowania słonecznego, zanieczyszczenia, wieku, ciąży, zaburzeń hormonalnych na skórze mogą pojawiać się
przebarwienia. Zaburzenie pigmentacji wynikają z nadprodukcji melaniny, która zmienia naturalny wygląd skóry.

Inspirowany wiodącą terapią dermatologiczną, Pigmentbio to komplementarna pielęgnacja dla każdego rodzaju skóry, także
skóry wrażliwej, redukująca przebarwienia i przywracająca skórze blask.
Technologia LumiReveal™ działa w kluczowych fazach hiperpigemntacji: redukuje przebarwienia, zapobiega powstawaniu
nowych przerwień oraz przywraca skórze naturalny blask, na długi czas.
Unikalna równowaga pomiędzy skutecznością a tolerancją, oferując skórze z przebarwieniami skuteczne podtrzymanie efektów
terapii lub samodzielną monoterapię.

Składniki
AQUA/WATER/EAU, CITRIC ACID, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) OIL, MAGNESIUM LAURETH SULFATE, SODIUM HYDROXIDE,
CELLULOSE ACETATE, SODIUM COCOAMPHOACETATE, METHYLPROPANEDIOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE
CROSSPOLYMER, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, XANTHAN GUM, SODIUM CITRATE,
BENZOIC ACID, PROPANEDIOL, ACRYLATES/VINYL ISODECANOATE CROSSPOLYMER, MANNITOL, XYLITOL, RHAMNOSE,
TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, LYSINE, AZELAIC ACID, ANDROGRAPHIS PANICULATA LEAF
EXTRACT, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE,
LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, FRAGRANCE (PARFUM). (BI 672)

Charakterystyka

Rozświetlający płyn micelarny, inspirowany kultowym Sensibio H2O, stworzony dla skóry z przebarwieniami. Wspomaga
redukcję przebarwien i zapobiega pojawianiu się nowych, przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji i wzmacnia skuteczność
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następnych jej kroków.
Pigmentbio H2O delikatnie i skutecznie oczyszcza skórę, usuwa makijaż z twarzy i oczu.
Formuła Pigmentbio H2O zawiera micele estrów kwasów tłuszczowych, które usuwają makijaż i zanieczyszczenia, zachowując
jednocześnie równowagę skóry.
Opatentowana kombinacja składników aktywnych reguluje biologiczne mechanizmy odpowiedzialne za przebarwienia, dla
uzyskania efektu rozjaśnienia i zapobieganiu powstawania nowych przebarwień.
Działanie:

Szybko i skutecznie oczyszcza skórę i zmywa makijaż z twarzy i oczu
Delikatnie usuwa zanieczyszczenia
Rozjaśnia skórę
Zapewnia uczucie świeżości
Bardzo dobrze tolerowany przez skórę i okolice oczu

Wskazania:
Skóra z przebarwieniami
Dorośli, skóra wrażliwa

Formuła bezzapachowa
Nie wymaga spłukiwania
Bardzo dobrze tolerowany przez skórę i okolice oczu
Testowany pod kontrolą medyczną i dermatologiczną
Respektuje barierę ochronną skóry

Stosowanie
Nanieść płyn na płatek kosmetyczny. Oczyścić skórę/zmyć makijaż z twarzy i oczu do momentu, aż wacik będzie czysty. Delikatnie
osuszyć skórę.

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