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BIODERMA ZESTAW ATODERM olejek 200 ml + krem 200 ml
+ balsam do ust 15 ml
 

Cena: 83,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml (+ 200 ml + 15 ml)

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisZestaw Bioderma Atoderm zawiera:-Bioderma Atoderm Huile de douche, olejek do kąpieli, 200 mlBioderma Atoderm Huile de
douche, nawilżający olejek do kąpieli i pod prysznic.WłaściwościOlejek 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 Therapy. 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 Therapy® zapobiega wiązaniu bakterii
(Staphylococcusaureus) odpowiedzialnych za podrażnienia skóry. Opatentowany kompleks przyrodniczy DAF zwiększa próg tolerancji
skóry.Olejek Bioderma Atoderm Huile delikatnie oczyszcza skórę, nie naruszając jej warstwy ochronnej. Regularne stosowanie
kosmetyku pozwala zachować miękką, ukojoną skórę bez podrażnień. Bioderma Atoderm Huile wykazuje ponadto intensywnie
nawilżające działanie utrzymujące się nawet do 24 h. Formuła kosmetyku jest bezpieczna do stosowania na skórę twarzy i
ciała.Bioderma Atoderm Huile to łagodny olejek myjący, który może być używany przez całą rodzinę, w tym przez małe dzieci już od dnia
narodzin (z wyłączeniem wcześniaków). Ultralekka, kremowa konsystencja kosmetyku jest dobrze tolerowana przez skórę. Co istotne,
produkt nie podrażnia oczu podczas stosowania. Olejek Bioderma Atoderm Huile różni się od typowej tłustej oliwki zostawiającej ciężki
film na naskórku. Produkt dobrze się spłukuje i zbytnio się nie pieni w kontakcie z wodą. Pokrywa skórę lekką warstwą
ochronną.Oferowany Bioderma Atoderm Huile olejek do ciała jest niekomedogenny. Nie zapycha porów i sprawdza się w pielęgnacji
każdego rodzaju skóry, w tym suchej, podrażnionej i atopowej. Nie zawiera mydła. Jego opakowanie wyposażono w wygodną pompkę
ułatwiającą dozowanie kosmetyku. Co więcej, produkt ma delikatny zapach otulający naskórek.Bioderma olejek Atoderm Huile – jak
stosować?Olejek myjący Bioderma Atoderm Huile stosuje się 1-2 razy dziennie, 7 dni w tygodniu. Należy zaaplikować go na wilgotną
skórę twarzy i ciała, a następnie delikatnie rozmasować. Kosmetyk trzeba dokładnie spłukać. Z olejku można korzystać pod prysznicem
albo podczas kąpieli w wannie.-Bioderma Atoderm Creme Ultra Krem nawilżający, 200 mlBioderma Atoderm Creme Ultra Krem
nawilżający, 200 ml to krem przeznaczony do pielęgnacji skóry suchej.WłaściwościBioderma Atoderm Creme Ultra, krem nawilżający,
500 ml to codzienna pielęgnacja skóry suchej działająca na dwóch poziomach: kwasy omega 3, 6 i 9 zapewniają natychmiastowe
24-godzinne nawilżenie i odżywienie; kompleks Skin Protect utrzymuje długotrwałe naturalne nawilżenie skóry, poprzez stymulację
syntezy kwasu hialuronowego.Dodatkowo witamina PP wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry.Bogata, komfortowa konsystencja,
która łatwo się rozprowadza i szybko wchłania.Produkt bezzapachowy, bardzo dobrze tolerowany.Testowany pod kontrolą
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dermatologiczną.Rezultaty: skóra jest nawilżona i zabezpieczona od momentu aplikacji, a efekty utrzymują się długi czas. Skóra
odzyskuje miękkość i elastyczność już od pierwszego zastosowania.-Bioderma Atoderm Levres Balm, odżywczy i regenerujący balsam
do ust, 1 szt.Balsam do ust Atoderm Lèvres Balm regeneruje suchą, spierzchniętą skórę ust. Składniki odżywcze balsamu, takie jak
olejek z awokado i masło shea, intensywnie odżywiają, naprawiają i regenerują osłabiona skóę ust.WłaściwościBalsam do ust Atoderm
Lèvres Balm regeneruje suchą, spierzchniętą skórę ust.Składniki odżywcze balsamu, takie jak olejek z awokado i masło shea,
intensywnie odżywiają, naprawiają i regenerują osłabiona skórę ust.
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