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BIELENDA PROFESSIONAL
DUET SUPREMELAB SEBIO
DERM - SPECJALISTYCZNY
KREM NORMALIZUJĄCONAWILŻAJĄCY Z
BAKUCHIOLEM 50ML
+NORMALIZUJĄCY TONIK
200ML
Cena

94,00 zł

Cena poprzednia

128,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Producent

Bielenda Supremelab

Opis produktu
BIELENDA PROFESSIONAL SUPREMELAB SEBIO DERM - SPECJALISTYCZNY KREM NORMALIZUJĄCO-NAWILŻAJĄCY
Z BAKUCHIOLEM 50ML
Zaawansowana linia Sebio Derm jest przeznaczona zarówno do skór młodych, jak i dojrzałych. Oprócz składników regulujących
wydzielanie sebum, nawilżających i pomagających w walce z niedoskonałościami ma też działanie anti-aging – pomaga w
walce ze zmarszczkami i starzeniem się skóry, poprawia jej wygląd i restrukturyzuje.

Lekki krem, który zapewnia skuteczną regulację wydzielania sebum, a jednocześnie dba o optymalne nawilżenie. Nie obciąża
skóry, nadaje jej aksamitne wykończenie, pooprawia wygląd i wygładza. Pomaga w walce z niedoskonałościami oraz
zmarszczkami. Krem można stosować na dzień lub na noc.
Składniki aktywne: Bakuchiol, Niacynamid, Hydro+ Complex, Olej Tamanu
Efekt:
Regulacja wydzielania sebum
Redukcja niedoskonałości i przebarwień
Restrukturyzacja skóry problematycznej i dojrzałej
Pomoc w walce ze zmarszczkami i oznakami starzenia
Wygładzenie tekstury skóry oraz zmniejszenie widoczności porów
Nawilżenie
Działanie:
Reguluje wydzielanie sebum
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Dba o nawilżenie skóry
Natychmiastowo wygładza i nadaje aksamitne wykończenie
Zmniejsza widoczność porów
Poprawia teksturę skóry
Działa przeciwzmarszczkowo
Do stosowania na dzień lub na noc
Przeznaczenie:
Skóra tłusta i mieszana
Niedoskonałości
Nadmierna produkcja sebum
Rozszerzone pory, nierówna struktura skóry
Skóra dojrzała, także z pierwszymi zmarszczkami
Przebarwienia
Stosowanie:Porcję kremu zaaplikować na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Wmasować delikatnie w skórę. Krem
stosować zarówno na dzień, jak i na noc.
BIELENDA PROFESSIONAL SUPREMELAB SEBIO DERM - NORMALIZUJĄCY TONIK Z KOMPLEKSEM
ANTYBAKTERYJNYM 200ML

Zaawansowana linia Sebio Derm jest przeznaczona zarówno do skór młodych, jak i dojrzałych. Oprócz składników regulujących
wydzielanie sebum, nawilżających i pomagających w walce z niedoskonałościami ma też działanie anti-aging – pomaga w
walce ze zmarszczkami i starzeniem się skóry, poprawia jej wygląd i restrukturyzuje.
Produkt do codziennego stosowania, który tonizuje, pomaga w walce z niedoskonałościami, rozszerzonymi porami oraz w
regulacji wydzielania sebum i wspaniale odświeża skórę. Nie wysusza i nie podrażnia dzięki zawartości dodatkowych
składników nawilżających i łagodzących.

Składniki aktywne: Niacynamid, Olejek z Drzewa Herbacianego, Cynk PCA, Kwas migdałowy, Mocznik, Arginina PCA,
Propanediol, Mleczan sodu, Kwas hialuronowy, Kwas laktobionowy
Efekt:
Nawilżenie
Przygotowanie skóry do dalszych etapów pielęgnacji
Regulacja wydzielania sebum
Działanie:
Tonizuje, przywraca skórze odpowiednie pH
Odświeża
Pomaga w walce z niedoskonałościami
Normalizuje
Zawiera kompleks składników o działaniu antybakteryjnym
Nie wysusza, nie podrażnia
Zawiera dodatkowe składniki kojące i nawilżające
Przeznaczenie:
Skóra tłusta i mieszana
Niedoskonałości
Nadmierna produkcja sebum
Rozszerzone pory, nierówna struktura skóry
Skóra dojrzała, także z pierwszymi zmarszczkami
Przebarwienia
Stosowanie: Po wykonaniu demakijażu nasącz wacik i delikatnie przetrzyj skórę. Stosuj rano i wieczorem, a także w ciągu
dnia w celu odświeżenia.
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