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BIODERMA ATODERM HUILE olejek do kąpieli 100 ml
 

Cena: 18,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaBIODERMA ATODERM HUILE olejek do kąpieli 100 mlNawilżający olejek do kąpieli i pod prysznicWskazania:Skóra sucha,
bardzo sucha, podrażniona oraz atopowaWrażliwa skóra twarzy i ciałaOd 1-go dnia życiaHipoalergicznyJest doskonale tolerowany przez
skórę i oczyNie zatyka porówNie szczypie w oczyNie zawiera mydła, parabenów, konserwantów i sztucznych
barwnikówDziałanieKremowy olejek delikatnie oczyszcza skóręIntensywnie odżywia i nawilża (24h) - formuła składająca się w 33% z
lipidówOtula skórę ochronnym płaszczem, przez co skóra nie wymaga smarowania krememTrwale odbudowuje i tworzy ochronną
barierę skóry oraz powstrzymuje dostęp alergenówReguluje florę saprofityczną skóryNie szczypie w oczyHipoalergiczny, bez
parabenówFormuła delikatnie perfumowanaOlejek pod prysznic i do kąpieli Atoderm Huile de douche łagodzi i chroni przed szkodliwymi
czynnikami zewnętrznymi dzięki swojej wyjątkowej formule składającej się z tłuszczów roślinnych, witaminy PP oraz patentu Skin
Barrier TherapyTM. (1) i (2)Roślinne biolipidy* łagodzą uczucie ściągnięcia, odtwarzają i zwiększają barierę ochronną skóry.Witamina PP
stymuluje syntezę lipidów, umożliwia odbudowę bariery skórnej na dłuższy czas.Patent Skin Barrier TherapyTM zapobiega wiązaniu
bakterii (Staphylococcus aureus) odpowiedzialnych za podrażnienia skóry.Opatentowany kompleks przyrodniczy DAF zwiększa próg
tolerancji skóry.Sposób użyciaNałożyć na wilgotną skórę twarzy i ciała, następnie dokładnie spłukać i delikatnie osuszyć skórę. Olejek
doskonale sprawdza się podczas kąpieli i pod prysznicem.W celu uzyskania lepszych rezultatów można nałożyć balsam do ciała
Atoderm Lait lub Atoderm Crème i Atoderm Nutritive do twarzy.SkładSKŁADNIKI - INCIAQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, PEG-7 GLYCERYL
COCOATE, SODIUM COCOAMPHOACETATE, LAURYL GLUCOSIDE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, CITRIC ACID, PEG-90
GLYCERYL ISOSTEARATE, FRAGRANCE (PARFUM), MANNITOL, POLYSORBATE 20, XYLITOL, LAURETH-2, RHAMNOSE, NIACINAMIDE,
FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, LECITHIN, ASCORBYL PALMITATE. BI
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