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BIODERMA Pigmentbio Night Renewer rozjaśniający krem na
noc redukujący przebarwienia 50ml
 

Cena: 129,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie pielęgnujące, regenerujące, uelastyczniające,
ujędrniające, wygładzające, wyrównujące
koloryt

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Naos Poland

Postać krem

Problem przebarwienia

Przeznaczenie na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry wrażliwa, ze zmianami depigmentacyjnymi

Wiek dorośli

Opis produktu
 

WSKAZANIA

Skóra z przebarwieniami lub z tendencją do powstawania przebarwień
Dorośli, skóra wrażliwa
Skóra wymagająca regeneracji
Do stosowania na noc

DZIAŁANIE

Przyspiesza odnowę komórek skóry
Rozjaśnia istniejące przebarwienia
Przywraca skórze jednolity i jasny koloryt
Poprawia jędrność skóry
Wygładza zmarszczki
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Zalety produktu:

Jego nawilżająca tekstura działająca niczym maska na noc nadaje skórze efektu odświeżenia, aby obudzić się z jaśniejszą i
zregenerowaną skórą.

Rezultat:

Skuteczność potwierdzona przez dermatologów :
+ 52% rozjaśniona skóra (1)
+ 43% elastyczna skóra (1)

Skuteczność potwierdzona przez użytkowniczki, już po 1 tygodniu stosowania :
91% wyrównany koloryt skóry (2)
96% nawodniona skóra (2)

WŁAŚCIWOŚCI

Formuła delikatnie perfumowana
Świeża i lekka konsystencja
Bardzo dobrze tolerowany (3,4)
Nie zatyka porów (3)
Testowany pod kontrolą medyczną i dermatologiczną
8 godzin nawilżenia (5)

BIOLOGICZNE DZIAŁANIE

Noc to doskonały czas na regenerację skóry, Pigmentbio Night Renewer przyspiesza odnowę komórek skóry, stymuluje
produkcję kolagenu dla uzyskania efektu wygładzonej i rozświetlonej skóry o poranku.
Pigmentbio Night Renewer zawiera technologię LUMIREVEAL™ inspirowaną wiodącą kuracją stosowaną przez dermatologów,
aby efektywnie redukować przebarwienia.

Wspomaga redukcję nadmiaru melaniny w skórze
Przyspiesza odnowę komórek skóry, wspiera rozjaśnianie istniejących przebarwień i ujednolicenie kolorytu skóry.

Świeża i lekka konsystencja tworzy ochronną warstwę na skórze i zapewnia długotrwałe działanie w ciągu nocy.

SPOSÓB UŻYCIA

Nakładać wieczorem na twarz i szyję, oczyszczoną wcześniej przy użyciu Pigmentbio H2O lub Pigmentbio Foaming cream.
Krem może być stosowany sam lub po wcześniejszym zaaplikowaniu koncentratu Pigmentbio C-Concentrate.

(1) Evaluation of anti-spot efficacy under dermatological supervision after 8 weeks Dermscan Tunisia study, no. 16E1900 – March 2017 
(2) 7-day use tests under dermatological supervision IEC study AS1611311RD-F – October 2016 – South Africa
(3) Non-comedogenic test for 28 days under dermatological supervision Eurofins study 812886F01 – February 2017 
(4) 7-day use tests under dermatological supervision IEC study AS1611311RD-F – October 2016 – South Africa
(5) Hydrating power of Pigmentbio Night Renewer CIREC study Lb17004 – January 2017
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