
NOVIDADE

PELE SECA, NORMAL OU MISTA... HÁ UM NOVO FENÓMENO QUE PARECE UNIVERSAL: 
A PELE FRAGILIZADA

Higiene irritativa

Enquanto especialistas na dermatologia, os Laboratórios Dermatológicos de Uriage fizeram da barreira da pele a sua 
prioridade nos últimos 20 anos, com a expertise da sua Água Termal.  A gama de reparação BARIÉDERM-CICA enriquecida 

com a Água Termal de Uriage é o exemplo perfeito disso. 

Hoje, a Uriage vai mais longe ao incluir prebióticos para preservar e reequilibrar diariamente o microbioma da pele com os 
novos cuidados para a pele BARIÉDERM-CICA DAILY.

Pele frágil, com o microbioma modificado e a barreira danificada, é, nos dias de hoje, o problema cutâneo mais comum.
Todos os tipos de pele são afetados.

FATORES QUE PODEM DESEQUILIBRAR O MICROBIOMA E A BARREIRA DA PELE

Alterações climáticasO uso de máscara
(Mascne)

Pós procedimentos 
dermocosméticos

Stress e fadiga
causados pela poluição

BARIÉDERM-CICA DAILY SÉRUM

BARIÉDERM-CICA DAILY GEL-CREME

FÓRMULA ESTRELA
BARIÉDERM-CICA DAILY SÉRUM é um cuidado diário indicado para a 
pele fragilizada e sensível que necessita de reparação. A sua fórmula é 
composta por 10.5% de complexo Termal Biótico, com Água Termal de 
Uriage e prebióticos que reparam a barreira cutânea e microbiana. É também 
enriquecida com Centelha Asiática e Ácido Hialurónico de alto e baixo peso 
molecular para alcançar todas as camadas da epiderme. O Pantenol previne 
e alivia a vermelhidão leve e a sensação de repuxar, para uma pele reforçada 
e uma tez homogénea. Finalmente, devido à presença de um Dipéptido, a 
reparação da epiderme é reativada e a sua regeneração otimizada de forma 
a prevenir sinais prematuros de envelhecimento.

ATIVOS CHAVE NA FÓRMULA
Dipéptido  - Promove a regeneração da pele, prevenindo os sinais de 
envelhecimento cutâneo
Prebióticos & Água Termal de Uriage - Restabelecem o equilíbrio da pele 
ao nível do microbioma. 

TEXTURA COM EXCELENTE TOLERÂNCIA, SENSORIAL E SEM 

PERFUME
BARIÉDERM-CICA DAILY SÉRUM oferece uma textura fresca e ultra fluida. 
Não cola e sem perfume, é absorvido instantaneamente pela pele, o que 
permite o seu uso diário em todo o rosto.  A sua elevada tolerância fá-lo ser 
adequado para todos os tipos de pele, oferecendo o máximo conforto para 
a pele que está com uma sensação de repuxar e de desconforto. 

A FÓRMULA QUE LIMITA A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS
BARIÉDERM-CICA DAILY GEL-CREME tem na sua composição 
10,5% de complexo Termal Biótico, com Água Termal de Uriage e 
prebióticos, para o bom funcionamento da barreira cutânea e microbiana. 
O trio, composto por Centelha Asiatica, Ácido Hialurónico com alto e 
baixo peso molecular e Pantenol, é adicionado para aumentar as suas 
qualidades naturais reparadoras. 

ATIVOS CHAVE NA FÓRMULA
Cobre & Zinco  - Para purificar, proteger e suavizar.
Prebióticos & Água Termal de Uriage - Restabelecem o equilíbrio da 
pele ao nível do microbioma.  

Gluconato de cobre (Cu) e gluconato de zinco (Zn) são a dupla perfeita 
de minerais e oligoelementos para limitar a proliferação de bactérias. 
Desta forma - concentrado na dose correta para uso diário - purifica a 
pele e limita o aparecimento das imperfeições.

TEXTURA ULTRA-LEVE

TEXTURA

FRESCA, ULTRA-FLUIDA 

O seu conta-gotas premium garante 
que a dose certa é dispensada 
ao mesmo tempo que preserva a 
fórmula da possível oxidação após o 
contacto com o ar.

EMBALAGEM DE DESTAQUE

Aplicar no rosto
2 vezes por dia após o 

cuidado de higiene.

MODO DE
UTILIZAÇÃO

Aplicar no rosto
2 vezes por dia após 

o sérum.

MODO DE
UTILIZAÇÃO

TEXTURA

ULTRA-LEVE

A sua fórmula hidratante e reparadora, em 
forma de um gel-creme, é tão refrescante 
como reconfortante. Sem perfume, é 
adequada para todos os tipos de pele, 
mesmo a mais sensível. A epiderme fica 
suavizada e mais confortável de imediato e 
durante o dia.
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