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ABCDerm Péri-oral Krem ochronno-łagodzący do skóry wokół
ust dla dzieci i niemowląt, 40ml
 

Cena: 46,68 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Koi
Chroni
Regeneruje
Bardzo dobrze tolerowany przez skórę

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 Péri-oral został opracowany zgodnie z Zobowiązaniem Dermatologicznym ABCDerm w celu poszanowania delikatnej skóry
niemowląt i małych dzieci. Jego zadaniem jest łagodzić, oczyszczać i chronić podrażnioną skórę wokół ust niemowląt i dzieci oraz
zapobiegać pojawianiu się kolejnych podrażnień.

Patent AMYLPRIV™ neutralizuje znajdujący się w ślinie enzym (amylaza), zapobiegając powstawaniu podrażnień.
Enoxolon, D-pantenol, beta-sitosterol i alantoina łagodzą podrażnienia.
Połączenie miedzi i cynku pozwala delikatnie oczyścić skórę.

Stosowanie:

Raz lub dwa razy dziennie
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  Etap 1
  Nałóż krem na oczyszczoną i delikatnie osuszoną skórę wokół ust.
  Etap 2
  Delikatnie masuj, aż do wchłonięcia produktu.

Nie nakładaj na obszary uszkodzone lub sączące się rany. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia.
Nie połykaj. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast, dokładnie przemyj wodą. Produkt przeznaczony do stosowania u niemowląt, z
wyjątkiem wcześniaków. Ze względów higienicznych pamiętaj o zamykaniu tubki po użyciu produktu. Kolor kremu wynika ze składników
zawartych w tym produkcie. Po nałożeniu na skórę kosmetyk staje się bezbarwny.

Skóra niemowląt cechuje się wyjątkową delikatnością. W kolejnych miesiącach życia rozwija i zmienia się, dlatego wymaga szczególnej
troski, by mogła dostosować się do otoczenia. 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 pediatrycznym

Natychmiastowe rezultaty:
Łagodzi
Natychmiastowo łagodzi podrażnienia: 97%*

Długotrwałe rezultaty
Łagodzi
Ukojona skóra: 97%*
Zmniejsza ryzyko powtórnych podrażnień skóry: 97%*
Ochrona
Chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi: 100%*
Regeneruje
Regeneracja skóry: 97%*
* Test pod nadzorem pediatrycznym, wykonany na 31 badanych wieku od 3 do 35 miesięcy, z podrażnioną skórą wokół ust, przez 21 dni.

Producent:

Naos
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