
BIODERMA 
Sensibio H2O - 
Solution micellaire 
démaquillante 
H2O MICELARNI LOSJON ZA 
ČIŠČENJE KOŽE, 250 ML
Za občutljivo kožo. Za obraz in oči. 
Se ne izpira.
Micelarni losjon nežno čisti in 
odstrani ličila z obraza in oči. Miceli, 
ki jih vsebuje formula, zagotavljajo 
odstranitev vse nečistoče, hkrati 
pa spoštujejo kožno ravnovesje. 
Pomirjujoče aktivne sestavine 
preprečujejo razdraženost kože, 
ki je sicer pogosto prisotna pri 
čiščenju. Patentiran naravni D.A.F. 
kompleks poveča nivo tolerance 
kože. Odlična kožna in očesna 
toleranca.
UPORABA: Vatirano blazinico 
prepojite z micelarnim losjonom. 
Obraz in oči očistite ter odstranite 
ličila. Nežno osušite. 
Brez parabenov in in 
fenoksietanolov. Hipoalergen. 
Oblikovan tako, da zmanjšuje 
tveganja alergij. Testirano pod 
dermatološkim in oftalmološkim 
nadzorom. 

Bioderma Hydrabio Crème, 50 ml
BOGATA VLAŽILNA KREMA  
Za suho do zelo suho kožo, ki je dehidrirana in občutljiva 
Za obraz in vrat
Intenzivno hrani / Koži povrne sijaj 
INDIKACIJE: Vlažilna nega z bogato teksturo za suho do zelo suho 
občutljivo kožo. V enem samem koraku vlaži in izboljša polt. Krema, 
ki kožo ovije v svojo bogato teksturo.
ZNAČILNOSTI: Onesnaženost, stres in mraz vsakodnevno vplivajo 
na dehidracijo kože in njeno prezgodnje staranje. Ko koža postane 
dehidrirana, je epidermis poškodovan, oblikujejo se fine linije in 
prisoten je občutek zategovanja. Posledično polt izgublja barvo in 
postaja pusta. Laboratorij BIODERMA je ustvaril fiziološko vlaženje 
nove generacije. Zahvaljujoč se emulziji, ki jo je navdihnila struktura 
epidermisa, aktivne sestavine patenta Aquagenium™ delujejo 
bolj ciljano in učinkovito, saj ponovno aktivirajo naravni vlažilni 
proces in spodbujajo cirkulacijo vode znotraj celic. Zahvaljujoč se 
njenemu gladilnemu delovanju, Hydrabio Bogata vlažilna krema 
izboljša teksturo kože ter poživi njen naravni sijaj. Bogata vlažilna 
krema je obogatena z vitaminom E, ki pomaga ščititi kožo pred 
oksidacijskim stresom in se bori proti njenemu prezgodnjemu 
staranju. REZULTATI: koža je ponovno v ravnovesju in trajno 
navlažena, povrnjeni so ji sijaj, mehkoba in polnost. Fine linije so 
zmanjšane. Odlična toleranca. Nekomedogen. Odišavljena formula. 
Hipoalergen.
UPORABA: Bogato vlažilno kremo nanesite zjutraj in/ali zvečer na 
obraz in vrat, ki ste ju predhodno očistili s Hydrabio H2O (Micelarnim 
losjonom za čiščenje dehidrirane kože) ali Hydrabio Lait (Čistilnim 
mlekom) in navlažili s Hydrabio Tonique (Vlažilnim tonikom). Odlična 
podlaga za ličila.

BIODERMA Hydrabio Sérum, 40 ml
INTENZIVNI VLAŽILNI KONCENTRAT
Za zelo dehidrirano in občutljivo kožo 
Intenzivno vlaži / Osveži / Koži povrne sijaj 
INDIKACIJE: Intenzivni vlažilni serum za zelo dehidrirano 
in občutljivo kožo. Izjemno osvežujoč prosojen gel.
ZNAČILNOSTI: Onesnaženost, stres in mraz vsakodnevno 
vplivajo na dehidracijo kože in njeno prezgodnje staranje. 
Ko koža postane dehidrirana, je epidermis poškodovan, 
oblikujejo se fine linije in prisoten je občutek zategovanja. 
Posledično polt izgublja barvo in postaja pusta. 
Aquagenium™, patentiran biološki kompleks, ponovno 
aktivira naravni vlažilni proces in poveča cirkulacijo vode 
znotraj celic. Spodbuja kožo, da ustvarja svoj lasten 
sistem vlaženja. 
Hialuronska kislina, ksilitol in glicerin, tri najbolj 
prepoznavne aktivne vlažilne sestavine, nadomeščajo 
pomanjkanje vlage in zadržijo vlago v koži, s čimer 
zagotavljajo optimalno vlaženje. 
REZULTAT: intenzivno in dolgotrajno navlažena koža 
ponovno pridobi občutek udobja, mehkobo in sijaj. 
Zelo dobra toleranca. Nekomedogen. Brez parabenov. 
Hipoalergen. Odišavljena formula. 
UPORABA: Serum nanesite na obraz in vrat zjutraj in/ali 
zvečer po čiščenju s Hydrabio H2O (Micelarnim losijonom 
za čiščenje dehidrirane kože) ali Hydrabio Lait (Čistilnim 
mlekom) in Hydrabio Tonique (Vlažilnim tonikom). 
Izdelek lahko uporabljate samostojno ali pa kot podlago 
za eno izmed Hydrabio krem. 


