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Atoderm Nutritive Codzienna pielęgnacja odżywcza dla
suchej skóry twarzy, 40ml
 

Cena: 19,10 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Odżywia i nawilża skórę
Chroni skórę
Zapewnia miękkość i elastyczność przez cały dzień
Bardzo dobrze tolerowany - Nie zatyka porów - Bogata, kremowa konsystencja - Dobra baza pod makijaż - Bezzapachowy

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.

Atoderm Nutritive to bogaty krem odżywczy do twarzy, który łączy w sobie dwa naturalne składniki znane z właściwości odżywczych,
naprawczych i kojących (masło Shea i wyciąg z awokado) oraz dwa składniki nawilżające (wazelina i gliceryna).

Wysoka zawartość tych substancji oraz kremowa i nietłusta konsystencja preparatu sprawiają, że krem do twarzy Atoderm Nutritive
przywraca równowagę hydrolipidową skórze suchej, która szybko odzyskuje pierwotną sprężystość i komfort.

STOSOWANIE:

Rano i wieczorem przez siedem dni w tygodniu
  Etap 1
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  Nakładać na dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy.
  Etap 2
  Stanowi doskonałą bazę pod makijaż.

W suchej skórze brakuje wody, która odpowiada za jej odpowiednie nawilżenie i lipidów. Jej film hydrolipidowy, który działa jak bariera
ochronna na powierzchni skóry jest niezbędny do utrzymania nawilżenia skóry, może ulec uszkodzeniu . W wyniku tego skóra może stać
się sucha, szorstka i bardziej wrażliwa na czynniki zewnętrzne.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym.

NATYCHMIASTOWE REZULTATY:
Nawilżenie skóry
Skóra jest dobrze nawilżona: 95% (2)

DŁUGOTRWAŁE REZULTATY:
Nawilża skórę
95.6% więcej wilgoci 2 godziny po aplikacji. Działanie utrzymuje się do 8 godzin (+60.7%) lub 24 godzin (+24.1%) (1)
Odżywia skórę
Skóra jest bardziej odżywiona: 100% (2)
Zapewnia elastyczność
Skóra jest bardziej elastyczna: 100% (2)

(1) Test korneometryczny u 10 ochotników w wieku od 49 do 64 lat, z suchą lub umiarkowanie nawilżoną skórą, przez 24 godziny.
(2) Test przeprowadzony na 20 ochotnikach w wieku 22–70 lat przez 10 dni.

Producent:

Naos
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