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Atoderm Lèvres baume Codzienna kuracja nawilżająca, która
łagodzi, odżywia i naprawia uszkodzone usta, 15ml
 

Cena: 24,05 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Intensywnie odżywia i regeneruje zniszczone usta
Działa łagodząco i przeciwzapalnie
Bogata konsystencja balsamu przywraca ustom miękkość i elastyczność, zapewniając błyskawiczne uczucie komfortu
Bardzo dobrze tolerowany - Bogata konsystencja - Bezzapachowy - Łatwy w użyciu

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.
Wzbogacony w odżywcze składniki aktywne, takie jak: masło shea i olejek z awokado, intensywnie odżywia naprawia i regeneruje
osłabioną skórę, natychmiast kojąc usta.

Stosowanie:

Kilka razy dziennie
  Etap 1
  Aplikuj pomadkę na suche usta.
  Etap 2
  Powtarzaj aplikację tak często, jak to konieczne.
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Usta wymagają specjalnej ochrony. Najbardziej narażone na zmiany pogody, bardzo szybko ulegają wysuszeniu, stają się wrażliwe i
podrażnione. Daje to nieprzyjemne odczucia, które z biegiem czasu mogą prowadzić do spierzchnięcia lub bolesnych pęknięć.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty:
Łagodzi
Natychmiastowe ukojenie ust: 95% (1)
Zapewnia wyjątkowy komfort
Gładkie i miękkie usta: 90% (1)
Pozostawia usta miękkie i jędrne
Miękkość skóry: 80% (1)
Nawilżona, jędrna skóra ust: 90% (1)

Długotrwałe rezultaty:
Nawilża
Atoderm Lèvres Baume znacznie zwiększa poziom nawodnienia skóry o 14% w ciągu 7 dni (2)
Chroni
Ochrona ust przez cały dzień: 90% (1)
Łagodzi
Ukojona skóra ust przez cały dzień: 95% (1)
(1) Test przeprowadzony na 20 ochotnikach w wieku 23-60 lat (90% sucha skóra ust, 10% bardzo sucha skóra ust) przez 21 dni.
(2) Test korneometrem na 20 ochotnikach, w wieku 20-62 lata, ze suchą lub umiarkowanie nawilżoną skórą, przez 7 dni.

Producent:

Naos
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