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Atoderm Intensive Gel moussant Delikatnie oczyszczający
żel, redukujący swędzenie skóry, 500ml
 

Cena: 56,58 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie
Delikatnie oczyszcza bez naruszania bariery ochronnej skóry
Łagodzi podrażnienia
Zabezpiecza skórę przed wnikaniem czynników drażniących i gronkowca złocistego
Pozostawia skórę miękką i ukojoną
Bardzo dobrze tolerowany- Nie zawiera mydła - Bezzapachowy - Przeznaczony do skóry bardzo suchej, podrażnionej i atopowej

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.

Zawarta w żelu oczyszczającym Atoderm Intensive witamina PP trwale odbudowuje barierę ochronną skóry atopowej, bardzo suchej i
podrażnionej poprzez zwiększenie syntezy lipidów międzykomórkowych. Uszczelnia warstwę rogową.
Siarczan miedzi i siarczan cynku działają antyseptycznie i ograniczają rozwój patogennej flory bakteryjnej. Skóra chroniona jest przed
działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych i wnikaniem Staphylococcus aureus. Atoderm Intensive Gel moussant łagodzi
uczucie dyskomfortu i podrażnień oraz pomaga biologicznie wzmocnić barierę skórną.

Stosowanie:

Rano i/lub wieczorem
  Etap 1
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  Żel oczyszczający Atoderm Intensive Gel moussant nałóż na wilgotną skórę.
  Etap 2
  Masuj, aż do utworzenia się piany, a następnie delikatnie spłucz.
  Etap 3
  Delikatnie osusz skórę bez pocierania.
  Etap 4
  Na jeszcze lekko wilgotną skórę zastosuj kojacy balsam emolientowy Atoderm Intensive baume.
Jeśli suchość utrzymuje się, skonsultuj się z lekarzem. Może być stosowany u noworodków z wyjątkiem wcześniaków.

Skóra atopowa charakteryzuje się nieszczelnością warstwy rogowej naskórka. Z powodu niedoboru lipidów i białek nie pełni już ona
funkcji bariery ochronnej. Alergeny i bakterie łatwo przedostają się do wewnątrz, powodując zmiany zapalne. Pojawiają się
zaczerwienienia – najczęściej na zgięciach łokciowych i kolanowych, twarzy oraz szyi. Często towarzyszy im uporczywy świąd, który
powoduje drapanie i zaburzenie snu. Epizody egzemy przeplatają się z okresami wyciszenia objawów. Skóra z atopowym zapaleniem
potrzebuje systematycznego nawilżania, odżywiania, łagodzenia świądu i odnowy bariery ochronnej – nawet w czasie remisji.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty:
Łagodzi
Skóra jest ukojona dla 90% przebadanych*
Większe uczucie komfortu u 85% przebadanych*
Chroni przed suchością skóry
Skóra jest lepiej nawilżona dla 90% przebadanych*
* Test przeprowadzony na 20 badanych wieku 25-63 lata, z suchą skórą.

Producent:

Naos
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