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Bioderma Sensibio H2O - płyn micelarny do oczyszczania
twarzy i zmywania makijażu z dozownikiem 500 ml
 

Cena: 66,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Płyny micelarne

Producent BIODERMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Bioderma Sensibio H2O - płyn micelarny do oczyszczania twarzy i zmywania makijażu z dozownikiem jest produktem do
codziennego stosowania. Bioderma Sensibio H2O - płyn micelarny do oczyszczania twarzy i zmywania makijażu z dozownikiem jest
bardzo dobrze tolerowany przez skórę pacjentów, w tym również przez skórę wymagającą szczególnego rodzaju codziennej pielęgnacji,
w tym przez skórę wrażliwą, reaktywną czy skłonną do alergii i zmian skórnych. Produkt jest dla skóry bezpieczny i łagodniejszy od
zwykłej wody z kranu.

Na co jest Bioderma Sensibio H2O - płyn micelarny do oczyszczania twarzy i zmywania makijażu z dozownikiem? Wskazaniem do
stosowania kosmetyku jest delikatne i zarazem wysoce skuteczne oczyszczanie skóry twarzy z pozostałości makijażu oraz
zanieczyszczeń. Kosmetyk jednocześnie jest dla skóry bardzo łagodny i nie przyczynia się do naruszenia bariery ochronnej naskórka.
Wykorzystana w kosmetyku technologia micelarna czerpie inspirację z budowy błony komórkowej. W kosmetyku znajdują się niewielkie
micele, czyli pęcherzyki, których zadaniem jest przyciąganie zanieczyszczeń i w ten sposób usuwanie ich ze skóry.

W opakowaniu znajduje się 500 ml kosmetyku Bioderma Sensibio H2O - płyn micelarny do oczyszczania twarzy i zmywania makijażu
z dozownikiem. W skład kosmetyku wchodzi wysoko oczyszczona woda, którą stosuje się przy produkcji leków. Formuła płynu
micelarnego bazuje zaledwie na 10 składnikach, z czego połowa z nich ma działanie pielęgnujące. Wspomniane składniki
niejednokrotnie występują w kremach do twarzy. W składzie kosmetyku znaleźć można między innymi ramnozę, która ma właściwości
kojące oraz redukujące reaktywność skóry, a także fruktooligosacharydy, które wspomagają ochronę skóry przed czynnikami
zewnętrznymi. Dodatkowo kosmetyk w składzie zawiera mannitol, którego działanie chroni komórki przed uszkodzeniami i procesami
zapalnymi. Dodatkowo w składzie kosmetyku znaleźć można lipidy, glicerynę oraz biomimetyczne diole. Bioderma Sensibio H2O - płyn
micelarny do oczyszczania twarzy i zmywania makijażu z dozownikiem nie wymaga spłukiwania wodą. Jego fizjologiczne pH wynosi
5,5, dzięki czemu płyn micelarny dobrze tonizuje również skórę.

Jak stosować kosmetyk Bioderma Sensibio H2O - płyn micelarny do oczyszczania twarzy i zmywania makijażu z dozownikiem?
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Kosmetyk można wykorzystać w codziennej rutynie pielęgnacyjnej skóry, dbając o jej dokładne i delikatne zarazem oczyszczenie i
przygotowanie do dalszej pielęgnacji. Kosmetyk można stosować codziennie, a najlepiej dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Płyn
micelarny skutecznie rozpuszcza i usuwa ze skóry zabrudzenia, ale jednocześnie nie narusza naturalnej bariery skórnej. Produkt
sprawdzi się zarówno do demakijażu, jak i do oczyszczania skóry. Należy aplikować niewielką jego ilość na wacik kosmetyczny i w tej
postaci wykorzystać do oczyszczania twarzy. Płyn micelarny nie wymaga zmywania ze skóry – pozwala to wykorzystać cały potencjał
drzemiący w składnikach aktywnych kosmetyku.

Charakterystyka 
  
  
  

WSKAZANIA DZIAŁANIE WŁAŚCIWOŚCI SPOSÓB UŻYCIA KLUB BIOSFERA  

  
  

Skóra wrażliwa i nadwrażliwa

 

  

Reguluje i ogranicza wydzielanie potu przez 24 godziny

Łagodzi podrażnioną skórę

Nie pozostawia białych śladów

 

  

Formuła perfumowana

Nie zawiera alkoholu

Hipoalergiczny
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Rano i/lub wieczorem, siedem dni w tygodniu

Stosuj antyperspirant Sensibio Déo na czystą i suchą skórę.

 

  
  

Klub BIOsfera

Dołącz do Klubu BIOsfera jeszcze dziś, zdobywaj punkty i odbieraj darmowe produkty za zakupy produktów marki BIODERMA. Zyskaj
dostęp do dedykowanych poradników, strefy edukacyjnej i porad przygotowanych specjalnie dla Ciebie.

   

    

 

  

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TYM PRODUKCIE

  
  
   

Sekret czystej skóry, ukojonej, wolnej od makijażu i zanieczyszczeń, ulubiony płyn micelarny modelek i wizażystów, zamknięty w
charakterystycznej butelce z różową nakrętką.
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Receptura inspirowana biologią skóry powstała ponad 20 lat temu w Laboratorium Bioderma we Francji, micele wewnątrz Sensibio H2O
naśladują lipidy obecne w skórze skutecznie ją oczyszczając, usuwają makijaż, pyły niskocząsteczkowe i metale ciężkie z powierzchni
skóry.

W płynie micelarnym Sensibio H2O została użyta wysoko oczyszczona woda #℣佐⌡⌀猀琀漀猀漀眀愀渀愀 洀⸀椀渀⸀ 瀀爀稀礀 瀀爀漀搀甀欀挀樀椀 氀攀欀眀⌡⍃倣℣, 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.

Płyn micelarny Sensibio H2O zyskał miano kultowego wśród wizażystów, makijażystów, modelek i aktorek, ceniony za delikatne i
skuteczne oczyszczanie skóry bez naruszania jej bariery ochronnej oraz doskonałą tolerancję nawet przez wrażliwą, alergiczną i
reaktywną skórę.

Sensibio H2O uwielbiają m.in. Monica Bellucci, Kylie Minogue, Drew Barrymore, Anja Rubik oraz miliony wspaniałych kobiet na świecie,
które cenią sobie zdrową i piękną skórę.

Produkt Roku 2017 i 2018 magazynu Women’s Health oraz laureat Best Beauty Buys 2016 magazynu In Style. 

  

UZUPEŁNIJ SWÓJ PROGRAM
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 Bioderma Sensibio H2O - płyn micelarny do oczyszczania twarzy i zmywania makijażu 500 ml + 500 ml (duopack)  
SPRAWDŹ   
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 Bioderma Sensibio Deo anti transpirant delikatny 50 ml  
SPRAWDŹ   
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 Bioderma Sensibio Light - krem łagodzący o lekkiej konsystencji do skóry wrażliwej 40 ml  
SPRAWDŹ   
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Bioderma Sensibio łagodzący żel oczyszczający do twarzy o działaniu nawilżającym 200 ml  
SPRAWDŹ   

 

 

 

 

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