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BIODERMA ATODERM INTENSIVE kojący balsam
emolientowy 500 ml
 

Cena: 85,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaAtoderm Intensive baumeIntensywne nawilżenie i odżywienie skóry bardzo suchej, podrażnionej i atopowej. Zmniejszenie
swędzenia i trwała odbudowa bariery ochronnej skóry. Więcej niż emolient.Dla całej rodziny (z wyłączeniem
wcześniaków)DziałanieŁagodzi świąd i podrażnienie skóry atopowej i bardzo suchejZa pomocą mechanizmów biologicznych
odbudowuje barierę ochronną skóryPrzywraca komfort, wydłużając okresy pomiędzy fazami podrażnieniaPoprawia jakość życia całej
rodzinyBardzo dobrze tolerowany - Nietłusta konsystencja - Natychmiastowo się wchłania - Bezzapachowy - Od 1. dnia życia -
Przeznaczony do skóry bardzo suchej, podrażnionej i atopowejKompleks LIPIGENIUM™, złożony z biolipidów naturalnie występujących
w naskórku, trwale odbudowuje barierę skórną poprzez biologiczną stymulację syntezy lipidów i białek, które tworzą cement
międzykomórkowy.Zawartość substancji aktywnej o właściwościach przeciwświądowych - PEA sprawia, że balsam Atoderm Intensive
baume do skóry atopowej szybko redukuje swędzenie i potrzebę drapania.Patent SKIN BARRIER THERAPY™ ogranicza czynniki
zaostrzające stopień przesuszenia skóry – adhezję i proliferację Staphylococcus aureus oraz penetrację alergenów. W konsekwencji
biologicznie odtwarza spójność bariery skórnej.Sposób użyciaStosuj 2 razy dziennie lub zgodnie z potrzebami skóry. W przypadku skóry
atopowej konieczne jest codzienne nakładanie emolientu na całe ciało i twarz, niezależnie od kondycji skóry w danym momencie.Metoda
3.6.9 to nowa metoda aplikacji emolientów. Została opracowana, by wskazać odpowiednie "dawkowanie" Atoderm Intensive baume, a
następnie stworzyć usystematyzowaną rutynę aplikację kremu, w celu uzyskania lepszych rezultatów, w dłuższej perspektywie.ETAP 13
naciśnięcia pompki dla NIEMOWLĄT:1 dozę zastosuj na twarz, szyję, brzuszek i klatkę piersiową maluszka1 dozę na obie ręce i plecy1
dozę na obie nóżkiETAP 26 naciśnięć pompki dla DZIECKA:1 dozę zastosuj na twarz i szyję1 dozę na brzuszek i klatkę piersiową1 dozę
na plecy1 dozę na obie ręce2 dozy na obie nóżkiETAP 39 naciśnięć pompki dla DOROSŁYCH:1 dozę zastosuj na twarz i szyję1 dozę na
klatkę piersiową i brzuch1 dozę na plecy2 dozy na ręce2 dozy na łydki2 dozy na udaSkładAQUA/WATER/EAUGLYCERINPARAFFINUM
LIQUIDUM/MINERAL OIL/HUILE MINERALEHELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OILBEHENYL ALCOHOLSUCROSE
STEARATECANOLA/ CANOLA OIL/HUILE DE COLZAHYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE
COPOLYMERPENTYLENE GLYCOLBETA-SITOSTEROLXYLITOLZINC GLUCONATEACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE
CROSSPOLYMERPALMITAMIDE MEA1,2-HEXANEDIOLCAPRYLYL GLYCOLSODIUM CITRATEMANNITOLRHAMNOSESODIUM LAUROYL
LACTYLATESODIUM HYDROXIDEPOLYSORBATE 60SORBITAN ISOSTEARATETOCOPHEROLPHYTOSPHINGOSINECERAMIDE
NPETHYLHEXYLGLYCERINCERAMIDE APCHOLESTEROLCARBOMERXANTHAN GUMFRUCTOOLIGOSACCHARIDESCAPRYLIC/ CAPRIC
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TRIGLYCERIDELAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACTCITRIC ACIDCERAMIDE EOP. BI 669
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