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ABCDerm Change intensif Krem ochronny przeciw
pieluszkowym podrażnieniom skóry, 75ml
 

Cena: 23,91 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 g

Postać krem

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Łagodzi zaczerwienienia
Odbudowuje barierę skórną
Zabezpiecza naskórek przed głównymi przyczynami pieluszkowego zapalenia skóry – cząsteczkami brudu oraz enzymami obecnymi w
stolcu
Formuła bezzapachowa, łatwo się rozprowadza i nie pozostawia tłustej powłoki
Pozwala oddychać skórze, nie brudzi

Wszystkie formuły produktów BIODERMA są oparte na ekobiologii, która znajduje się w centrum podejścia NAOS - po to, aby lepiej
chronić ekosystem skóry i wzmaniać jej naturalne mechanizmy. Na długi czas.

ABCDerm Change intensif to produkt opracowany zgodnie z zasadą dermatologicznego bezpieczeństwa i tolerancji. Zapobiega i leczy
pieluszkowe zapalenie skóry, dzięki zastosowaniu:

D-pantenolu, o właściwościach kojących, który wzmacnia barierę skórną poprzez akcesję rekonstrukcji naskórka.
Tlenku cynku, który chroni naskórek i łagodzi podrażnienia, dzięki swoim właściwościom oczyszczającym.
Kremu w postaci wodnej pasty, który tworzy na skórze ochronną, oddychającą warstwę, zabezpieczając ją przed cząsteczkami
brudu i enzymami obecnymi w stolcu. Gliceryna zapobiega wysychaniu pasty i ułatwia rozsmarowywanie preparatu na
podrażnionej skórze dziecka.

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
https://www.sekretzdrowia.pl/abcderm-change-intensif-krem-ochronny-przeciw-pieluszkowym-podraznieniom-skory-75ml.html
https://www.sekretzdrowia.pl/abcderm-change-intensif-krem-ochronny-przeciw-pieluszkowym-podraznieniom-skory-75ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

Stosowanie:

Kilka razy dziennie - 7 dni w tygodniu
Etap 1
  Stosuj każdorazowo przy zmianie pieluszki. Oczyść skórę produktem z serii ABCDerm, osusz dokładnie, a następnie nałóż grubą
warstwę ABCDerm Change intensif.
  Produkt można stosować do pielęgnacji noworodków z wyjątkiem wcześniaków.
  Ze względów higienicznych zamknij dokładnie po użyciu.

Może być stosowany u noworodków, z wyjątkiem wcześniaków. Nakładaj na zdrową skórę. Jeśli zaczerwienienie utrzymuje się,
skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia. Ze względów higienicznych zalecamy szczelne zamknięcie produktu po użyciu.

Producent:

Naos
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