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BIODERMA SENSIBIO DUO PŁYN MICELARNY 500+500ml
 

Cena: 58,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NAOS

Opis produktu
 

BIODERMA SENSIBIO H20 PŁYN MICELARNY DUOPAK 500 ML + 500 ML

NATURALNIE CZYSTA SKÓRA, UKOJONA, WOLNA OD MAKIJAŻU I ZANIECZYSZCZEŃ

Sensibio H2O to wyjątkowy płyn micelarny do oczyszczania i demakijażu skóry wrażliwej. Dzięki micelom zawartym w Sensibio H2O,
płyn skutecznie oczyszcza skórę rano i wieczorem, a także usuwa makijaż oraz zanieczyszczenia, które zwiększają wrażliwość skóry.
Formuła micelarna inspirowana biologią skóry została opracowana przez Laboratorium Bioderma, aby w idealnej harmonii ze skórą
zachowała jej film ochronny. Sensibio H2O, o fizjologicznym pH około 5,5, respektuje równowagę biologiczną skóry i pozwala zachować
ją w dobrej kondycji. Łagodzi i koi podrażnienia. Sensibio H2O zawiera wysoko oczyszczoną wodę o jakości farmaceutycznej (stosowana
m.in. przy produkcji leków) oraz kompleks 3 biomimetycznych cukrów o właściwościach łagodzących, które zapobiegają stanom
zapalnym skóry. Staranny dobór składników zapewnia doskonałą tolerancję, dzięki czemu płyn nie wymaga zmywania wodą, a
pozostawienie produktu na skórze nie stwarza ryzyka podrażnienia.

Działanie:

Skutecznie usuwa nawet wodoodporny makijaż twarzy i okolic oczu

Uwalnia skórę od zanieczyszczeń i metabolitów

To perfekcyjna kombinacja skuteczności i delikatności - dogłębnie oczyszcza skórę z szacunkiem dla jej bariery ochronnej

Koi, łagodzi podrażnienia i pozwala skórze zachować jej wewnętrzną równowagę, respektując ekobiologię skóry
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Doskonale tolerowany nawet przez najbardziej wrażliwą skórę

Doskonale tolerowany - Nie wymaga spłukiwania wodą - Formuła bezzapachowa

Jak stosować :

Rano i/lub wieczorem – 7 dni w tygodniu

Etap 1 Nasącz wacik Sensibio H2O.

Etap 2 Delikatnie oczyść i / lub usuń makijaż z twarzy i oczu.

Etap 3 Nie wymaga zmywania wodą

Skład:

Ater/aqua/eau, lecithin, cucumis sativus (cucumber) fruit extract, sodium hydroxide, xylitol, propylene glycol, peg-6 caprylic/capric
glycerides, ginkgo biloba leaf extract, disodium edta, aloe barbadensis leaf extract, fructooligosaccharides, camellia sinesis leaf extract,
rhamnose, citric acid, cetrimonium bromide, mannitol.

Uwagi:

Formuła bezzapachowa.

Nie zawiera alkoholu.

Hipoalergiczny.

Nie zawiera mydła.

Fizjologiczne pH 5,5.

Producent: BIODERMA, 75 cours Albert Thomas - 69447 Lyon cedex 03 - France.
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