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BIODERMA SENSIBIO DS+ CREME - Krem łagodzący
 

Cena: 93,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Bioderma Sensibio DS+ to krem przeznaczony do pielęgnacji skóry podrażnionej i z tendencją do łojotoku. Działanie kremu polega na
łagodzeniu zaczerwienień i podrażnień skóry, a także zapobieganiu namnażaniu się patogenów zaostrzających stany zapalne.

Jego składniki aktywne, takie jak enoxolon, olej kokosowy i przeciwgrzybicze substancje, pomagają ograniczyć objawy zapalenia skóry i
zmiękczyć skórę. Regularne stosowanie kremu Sensibio DS+ może prowadzić do zmniejszenia zaczerwienień, nawilżenia skóry oraz
usunięcia łusek.

Krem Sensibio DS+ jest dobrze tolerowany przez skórę, dzięki czemu może być stosowany przez osoby z wrażliwą skórą. Zaleca się
stosowanie kremu regularnie przez okres co najmniej 2 miesięcy, aby uzyskać najlepsze efekty.

Skład
Krem Bioderma Sensibio DS+ Creme – skład
Aqua/Water/EAU, Cocos Nucifera (Coconut) Oil (olej kokosowy), Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethicone,
Glycyrrhetinic Acid (kwas glicyretynowy), Sorbitan Sesquioleate, Piroctone Olamine (pirokton olaminy), Glyceryl Undecylenate,
Climbazole, Mannitol (mannitol), Xylitol (ksylitol), Rhamnose (ramnoza), Fructooligosaccharides (fruktoooligosacharydy), Laminaria
Ochroleuca Extract (ekstrakt z alg), Cetyl Alcohol, Carbomer, Sclerotium Gum, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol. (BI488V2)

Zastosowanie
Pielęgnacja skóry wrażliwej i podrażnionej, skłonnej do zaczerwienień.
Wsparcie w terapii skóry zaczerwienionej i łuszczącej się.

Sposób użycia
To prawidłowe zalecenia dotyczące pielęgnacji skóry podrażnionej i z tendencją do łojotoku. Sensibio DS+ Creme należy stosować raz
lub dwa razy dziennie na oczyszczoną skórę twarzy. Najlepiej używać go w połączeniu z żelem do mycia Sensibio DS+ Gel, który również
działa łagodząco i oczyszczająco.
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Dla osób z łuszczącą się skórą głowy zaleca się stosowanie łagodzącego, oczyszczającego i keratoregulującego kremowego szamponu
Nodé DS+. Może on pomóc w łagodzeniu objawów łojotoku i zapalenia skóry na skórze głowy.
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