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ABCDerm Hydratant Łagodna emulsja ultra-nawilżająca dla
dzieci i niemowląt, 200ml
 

Cena: 38,75 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Natychmiastowo nawilża i przywraca komfort
Szybko się wchłania, dzięki czemu bezpośrednio po aplikacji możemy ubrać dziecko
Bardzo dobra tolerancja
Dobrze tolerowany przez skórę i oczy - Nietłusta konsystencja - Lekki zapach

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 Hydratant został opracowany, by nawilżyć i chronić wrażliwą skórę niemowląt:

Kompleks LIPIGENIUM™, kompleks lipidowy inspirowany naturalną strukturą skóry, odtwarza naturalny film ochronny i trwale
wzmacnia barierę ochronną skóry.
Duet odżywczych olejków roślinnych zapewnia skórze większy komfort.
Gliceryna gwarantuje doskonałe nawilżenie skóry.

Stosowanie:

Raz lub dwa razy dziennie
  Etap 1
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  Nakładaj na dokładnie wysuszoną skórę.
  Etap 2
  Delikatnie masuj, aż do wchłonięcia produktu.

Może być stosowany u noworodków, z wyjątkiem wcześniaków. Nie nakładaj na obszary uszkodzone lub sączące się rany. Jeśli
suchość utrzymuje się, skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia.

Delikatna skóra Twojego dziecka będzie rozwijać się w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy, zanim dojrzeje. Bioderma opracowała
specjalistyczną gamę produktów dermopediatrycznych, które chronią, odżywiają i uczą skórę dziecka od pierwszych dni, jak dostosować
się do otaczającego ją środowiska. Na dłużej.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty:
Nawilżenie
Nawilżona skóra: 95% (2)
Ochrona
Ochrona skóry: 100% (2)
Miękkość
Skóra jest miękka, elastyczna, przywrócone uczucie komfotru: 100% (2)

Długotrwałe rezultaty:
Nawilżenie
Silne nawilżenie skóry aż do 8 godzin (1)
Ochrona
Skóra chroniona przez 24 godziny: 90% (2)

(1) Test korneometrem na 10 ochotnikach, w wieku od 28 do 69 lat, z suchą lub umiarkowanie nawilżoną skórą, przez 8 godzin.
(2) Test wykonany pod nadzorem pediatrycznym, u 21 dzieci w wieku od 3 miesięcy do 3 lat, z suchą lub bardzo suchą skórą, przez 14
dni.

Producent:

Naos
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