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BIELENDA PROFESSIONAL
SUPREMELAB MICROBIOME
PRO CARE MIKROBIOTYCZNE
SERUM KOJĄCOWZMACNIAJĄCE 30ML
Cena

62,99 zł

Cena poprzednia

69,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

5902169046644

Kod producenta

137751

Kod EAN

5902169046644

Producent

Bielenda Supremelab

Opis produktu
BIELENDA PROFESSIONAL SUPREMELAB MICROBIOME PRO CARE MIKROBIOTYCZNE SERUM KOJĄCOWZMACNIAJĄCE 30 ML
Serum, które natychmiastowo koi skórę, wygładza ją i nawilża. W mgnieniu oka poprawia wygląd cery. Stosowane regularnie
przywraca równowagę skórze dysfunkcyjnej, wzmacnia, zmniejsza podatność na podrażnienia, wspiera procesy regeneracji,
chroni przed przesuszeniem i pomaga odbudować zdrowy mikrobiom.
Ma lekką i delikatną jogurtową konsystencję, która sprawia, że jego aplikacja jest niezwykle przyjemna.
Równowaga microbiomu to fundament odporności skóry. Zdrowy microbiom wspiera procesy regeneracji i gojenia, a
spowalnia proces starzenia. Zaburzony - osłabia mechanizmy obronne skóry, zwiększa podatność na podrażnienia, a nawet
trądzik.
Microbiome Pro Care to komplementarna linia silnie kojąca, której głównym celem jest wzmacnianie skóry, łagodzenie,
nawilżenie i regeneracja oraz wspieranie odbudowy i utrzymania zdrowego mikrobiomu, a co za tym idzie – zdrowej skóry.
Zawiera probiotyki, prebiotyki dzięki czemu wspiera odbudowę zdrowej mikrobioty skóry.
Efekt:
Silne ukojenie i złagodzenie podrażnień oraz zaczerwienień
Wsparcie naturalnych mechanizmów obronnych skóry
Wyciszenie skóry nadreaktywnej
Odbudowa naturalnego mikrobiomu
Wzmocnienie skóry
Nawilżenie, ochrona przed TEWL (przeznaskórkową utratą wody)
Regeneracja skóry przesuszonej, odwodnionej
Przywrócenie komfortu i zdrowego wyglądu
Przywrócenie równowagi skórze dysfunkcyjnej
Przeznaczenie:
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Cera wrażliwa
Podrażniona
Brak równowagi mikrobiomu skórnego
Skóra dysfunkcyjna, osłabiona
Delikatna, Cienka
Odwodniona, sucha
Brak komfortu, ściągnięcie skóry, zaczerwienienie
Cera wymagająca nawilżenia, wzmocnienia i regeneracji
Cera mieszana przesuszona np. kuracjami przeciwtrądzikowymi, agresywnym oczyszczaniem
Składniki aktywne:
Synbiotic complex (probiotyki, prebiotyki, kwas mlekowy) - wzmacnia naturalne funkcje obronne skóry,
poprawia jej komfort, restrukturyzuje, nawilża, odżywia, wygładza.
Beta-glukan - poprawia mechanizmy obronne skóry, zwiększa jej zdolności do regeneracji, intensywnie łagodzi,
głęboko nawilża. Wpływa na odżywienie i elastyczność skóry
Kwas glutaminowy - silnie i efektywnie nawilża, zapobiega utracie wody, rewitalizuje, wzmacnia, wpływa na proces
regeneracji naskórka
Cica (ekstrakt z Wąkroty Azjatyckiej) - silnie regeneruje, wzmacnia skórę, ma wspaniałe właściwości kojące i
łagodzące.
Skwalan - regeneruje skórę, łagodzi podrażnienia, zapobiega utracie wody z naskórka
Olej z orzechów brazylijskich - działa przeciwzapalnie, łagodząco, kojąco oraz przyspiesza regenerację
Stosowanie: Nałóż serum na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wklepując. Używaj rano i/lub wieczorem.
Polecamy również zastosowanie kremu z tej samej linii.

Inci: ingredients: aqua (water), squalane, glyceryl stearate, polyglyceryl-6 stearate, bertholletia excelsa (brazil nut) seed oil,
coco caprylate/caprate, glycerin, stearyl alcohol, microcrystalline cellulose, isononyl isononanoate, inulin, alpha – glucan
oligosaccharide, polymnia sonchifolia root juice, beta-glucan, lactobacillus, polyglutamic acid, centella asiatica extract,
tocopheryl acetate, lactic acid, gluconolactone, calcium gluconate, allantoin, sodium stearoyl glutamate, polyglyceryl-6
behenate, tocopherol, beta-sitosterol, squalene, ascorbyl palmitate, glycine soja (soybean) oil, butylene glycol, cellulose gum,
maltodextrin, dimethicone, disodium edta, sodium benzoate, ethylhexylglycerin, phenoxyethanol, benzyl alcohol.
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