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Atoderm Crème Ultra-odżywcza i ochronna, codzienna
pielęgnacja ciała, 200ml
 

Cena: 25,46 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml (tuba)

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Krem długotrwale nawilża
Zmiękcza i ujędrnia skórę już od pierwszego użycia
Koi nawet bardzo suchą skórę
Przynosi ulgę i komfort bez uczucia lepkości
Bardzo dobrze tolerowany - Niekomedogenny - Kremowa konsystencja - Bezzpachowy

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 składnikom odżywczym i odbudowującym krem do ciała Atoderm Crème wzmacnia barierę skórną, ograniczając wnikanie
czynników podrażniających.
Krem zawiera także substancje nawilżające, które wiążą wodę w górnych warstwach skóry i zapobiegają jej utracie.
Kompleks SKIN PROTECT™ zawarty w kremie podnosi poziom nawilżenia skóry dzięki stymulacji produkcji kwasu
hialuronowego oraz chroni skórę dzięki działaniu uzupełniającemu poziom lipidów.
Innowacyjny kompleks SKIN PROTECT™ o podwójnym działaniu biologicznym wzmacnia barierę ochronną skóry i zapewnia jej
głębokie nawilżenie, przywracają skórze komfort. Na długi czas. - Kompleks wazelinowo-glicerynowy zapewnie odpowiednie
nawilżenie - Specjalnie opracowana formuła dermatologiczna zwiększa próg tolerancji skóry.
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Stosowanie:

Raz lub dwa razy dziennie, 7 dni w tygodniu
  Etap 1
  Stosuj natłuszczający krem do ciała Atoderm Crème na dokładnie oczyszczoną i delikatnie osuszoną skórę.
  Etap 2
  Delikatnie masuj, aż do wchłonięcia produktu.
  Etap 3
  Krem nałożony na skórę spryskaną mgiełką, po prysznicu lub kąpieli, nawilża bardziej intensywnie.
Nakładaj na zdrową skórę. Jeśli suchość skóry utrzymuje się, skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia.

Skóra chroni nas przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi (warunki pogodowe, nieodpowiednia higiena itp.). Z biegiem czasu może
stać się napięta, sucha i ściągnięta. By zachować elastyczność i miękkość skóry przez cały dzień, ważne jest, aby chronić ją i odżywiać
odpowiednimi produktami w trakcie codziennej pielęgnacji.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym

NATYCHMIASTOWE REZULTATY:
Nawilża
Nawilżenie skóry: 90% (1)
Zapewnia miękkość i elastyczność
Komfort skóry: 85% (1)
Elastyczność skóry: 90% (1)

DŁUGOTRWAŁE REZULTATY:
Trwałe nawilżenie
Nawodnienie: +20% po 24 godzinach (2)

(1) Test na 20 ochotnikach w wieku 29-62 lata, skóra normalna i bardzo sucha, przez 7 dni.
(2) Test korneometrem, przez 24 godziny.

Producent:

Naos
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