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BIODERMA Zestaw PIGMENTABIO
 

Cena: 139,90 PLN

Opis słownikowy

Producent NAOS

Rodzaj rejestracji Dermokosmetyk

Opis produktu
 

Bioderma Pigmentbio Night Renewer - krem do twarzy na noc, 50ml
Rozjaśniający krem na noc redukujący przebarwienia - Przyspiesz produkcję kolagenu i odnowę komórek skóry dla efektu wygładzonej i
rozświetlonej skóry o poranku.

Pigmentbio Night Renewer pomaga biologicznie zmniejszyć produkcję melaniny. Technologia LUMIREVEAL™ inspirowana wiodącą
kuracją stosowaną przez dermatologów, przyspiesza i optymalizuje odnowę komórek, w celu wygładzenia i wyrównania koloru skóry.
Stosowany na noc jako maska zapewnia długotrwałe nawilżenie i piękną skórę o poranku. Nie zatyka porów.

nocna regeneracja skóry, zapewniająca ujednoliconą i rozjaśnioną cerę
stymuluje produkcję kolagenu, aby wygładzić i zregenerować skórę
zapewnia długotrwałe nawilżenie
świeża i lekka konsystencja
Bioderma Pigmentbio H2O - woda micelarna, 250ml
Oryginalna woda micelarna, rozjaśnia i utrzymuje równowagę skóry – rozjaśniaj skórę już na etapie oczyszczania.

Pigmentbio H2O to rozświetlająca woda micelarna opracowana dla skóry z zaburzeniami pigmentacyjnymi, która delikatnie oczyszcza i
usuwa makijaż twarzy i oczu. Bardzo dobrze tolerowana. Bezzapachowa.

delikatnie oczyszcza i usuwa makijaż z twarzy i okolic oczu
reguluje biologiczne mechanizmy powstawania przebarwień, rozjaśniając i zapobiegając pojawianiu się nowych
formuła bez zapachu, nie wymaga spłukiwania wodą
Bioderma Pigmentbio C-Concentrate - koncentrat do twarzy, 5ml
Rozjaśniający koncentrat z witaminą C redukujący przebarwienia - Przywróć skórze gładkość i naturalny blask, dzięki świeżej witaminie c
oraz kwasom AHA i BHA.

Pigmentbio C-Concentrate wysoce skoncentrowany preparat z witaminą C, uzupełniony koktajlem witamin, które chronią i wzmacniają
barierę ochronną skóry. Wysokie stężenie kwasów AHA / BHA zapewnia skuteczność peelingu. Lekka, żelowa konsystencja.
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 Niekomedogenny.

skoncentrowana kuracja z witaminą C do intensywnej redukcji hiperpigmentacji
produkt reguluje proces pigmentacji niwelując istniejące przebarwienia i zapobiegając powstawaniu kolejnych
lekka i płynna konsystencja
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