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Atoderm Crème de douche. Odżywczy, kremowy żel do mycia
ciała i twarzy dla skóry normalnej, suchej i wrażliwej, 1L
 

Cena: 83,28 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 l

Postać żel

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Delikatnie myje i odświeża skórę
Dzięki kremowej konsystencji oczyszcza i nawilża skórę
Koi i chroni
Nadaje skórze miękkość
Jego delikatny zapach i kremowa konsystencja działają relaksująco
Jest doskonale tolerowany przez skórę i oczy
Nie powoduje pieczenia oczu
Wzmacnia barierę ochronną skóry
Nie zawiera mydła - Delikatnie perfumowany

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.

Dzięki zawartości substancji natłuszczających kremowy żel pod prysznic Atoderm Crème de douche w naturalny sposób odbudowuje
oraz chroni płaszcz hydrolipidowy skóry normalnej i suchej, nie zaburzając jej równowagi.
Innowacyjny kompleks SKIN PROTECT™ o podwójnym działaniu biologicznym wzmacnia barierę ochronną skóry i zapewnia jej głębokie
nawilżenie, przywracając skórze komfort. Na długi czas.
Kompleks SKIN PROTECT™ wzmacnia funkcję barierową i długotrwale nawilża skórę przez działanie biologiczne. Skóra jest
odbudowana, a jej komfort, miękkość i elastyczność przywrócone.
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Kremowy żel Atoderm Crème de douche działa w zgodzie ze skórą, chroni ją dzięki działaniu uzupełniającemu poziom lipidów oraz
podnosi poziom nawilżenia dzięki stymulacji produkcji kwasu hialuronowego.

Stosowanie:

Raz lub dwa razy dziennie
  Etap 1
  Nałóż Atoderm Crème de douche na wilgotną skórę.
  Etap 2
  Masuj skórę, do wytworzenia pianki.
  Etap 3
  Dokładnie spłucz.
  Etap 4
  Delikatnie osusz skórę.
  Etap 5
  Następnie zastosuj pielęgnację linii Atoderm np. ochronne mleczko Atoderm Lait lub odżywczy krem Atoderm Crème do ciała i
odżywczy krem Atoderm Nutritive do twarzy.
  Etap 6
  Świetnie sprawdza się do codziennej higieny bardzo wysuszonych dłoni.
Nakładaj na zdrową skórę. Jeśli suchość skóry utrzymuje się, skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia. Może być stosowany u
noworodków z z wyjątkiem wcześniaków.

Skóra normalna to zdrowa skóra, którą powinniśmy utrzymać w jak najlepszym stanie. Dlatego ważne codzienna pielęgnacja,
przeciwdziałająca jej suchości. Sucha skóra charakteryzuje się chwilowym dyskomfortem, niewielkim napięciem lub łagodnym
złuszczaniem.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty:
Odżywia
Odżywiona skóra: 75%*
Pozostawia skórę miękką i gładką w dotyku
Miękka skóra: 80%*

Producent:

Naos
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