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Atoderm SOS Spray likwidujący swędzenie skóry, 200ml
 

Cena: 56,58 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Przynosi natychmiastową ulgę – redukuje nawet intensywne swędzenie już w 60 sekund
Zmniejsza potrzebę drapania już od 1. użycia
Przyjemnie chłodzi skórę
Zabezpiecza przed bakteriami, które wywołują podrażnienie
Nawilża nawet do 12 godzin
Bardzo dobrze tolerowany - Nie zatyka porów - Ultralekka konsystencja - Bezzapachowy - Ultraszybka aplikacja -
Przeznaczony dla podrażnionej, suchej, bardzo suchej i atopowej skóry.

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.

Innowacja marki Bioderma - Atoderm SOS spray wykorzystuje nowe odkrycie naukowe: 2 nowe czynniki biologiczne zostały
zidentyfikowane jako powodujące swędzenie skóry skłonnej do atopii lub łuszczycy. Innowacyjne podejście działa również na inne
biologiczne ścieżki globalnego działania na częsty lub tymczasowy świąd.

Nowa technologia SKIN RELIEF™ (zawiera ekstrakty z Ambory i zielonej herbaty), połączona ze znaną z kojącego działania
dermatologiczną substancją czynną (enoxolon) blokuje biologiczny proces odpowiedzialny za swędzenie od pierwszych chwil po
zastosowaniu preparatu i działa bezpośrednio na każdą z biologicznych ścieżek prowadzących do świądu.

Patent SKIN BARRIER THERAPY™ chroni nawet najbardziej suchą skórę przed bakteriami, które powodują wzmaganie świądu.
Specjalnie opracowana formuła dermatologiczna zwiększa próg tolerancji skóry.
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Witamina PP oraz skwalen uzupełniają formułę Atoderm SOS spray, aby dostarczyć lipidy niezbędne do wzmocnienia bariery skórnej.
Rezultat: Skóra jest natychmiastowo ukojona, a potrzeba drapania zostaje ograniczona.
Natychmiastowe uczucie komfortu, długotrwałe nawilżenie oraz intensywna ochrona.

Stosowanie:

Stosuj tak często, jak potrzebujesz
  Etap 1
  Rozpyl na czystą skórę z odległości 20 cm.
  Etap 2
  W razie potrzeby rozsmaruj.
  Etap 3
  Pozostaw do wyschnięcia.

Przed aplikacją na twarz spryskaj dłoń. Nie wdychaj. Może być stosowany u noworodków, z wyjątkiem wcześniaków. Produkt nie jest
lekiem. Jeśli nie nastąpi widoczna poprawa stanu skóry lub jeśli problemy utrzymują się, skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia.
Do stosowania w monoterapii lub z zabiegami medycznymi po konsultacji z lekarzem. Ostrzeżenie: pojemnik pod ciśnieniem, może
pęknąć po podgrzaniu. Trzymać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia.
Nie przekłuwać ani nie palić. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50°C /
122°F. Chronić przed dziećmi.

Niezależnie od tego, czy swędzenie skóry jest częste czy przejściowe, może być związane z suchą skórą, wypryskiem kontaktowym,
przewlekłą pokrzywką, atopowym zapaleniem skóry lub łuszczycą. Ponadto niektóre czynniki zewnętrzne, takie jak twarda woda,
stosowanie nieodpowiednich środków oczyszczających, zmienna pogoda, wahania temperatury i zanieczyszczenia mogą pogarszać
stan skóry i powodować silne swędzenie. Samo drapanie może powodować ryzyko infekcji. Im częściej i bardziej się drapiemy, tym
bardziej prawdopodobne jest narażenie skóry na działanie drobnoustrojów. Tworzy to błędne koło nawrotów. Swędzenie może mieć
duży wpływ na jakość życia, powodując zaburzenia snu, dyskomfort w codziennych czynnościach, wahania nastroju, zwiększony
niepokój czy ogólne złe samopoczucie. Bez względu na przyczynę swędzenie może wystąpić w dowolnym momencie, w ciągu dnia lub
w nocy. Chęć drapania jest wtedy intensywna; skóra staje się czerwona i podrażniona.
Wyniki potwierdzone badaniami medycznymi.

Natychmiastowe rezultaty:
Łagodzi świąd
Skóra jest ukojona w 60 sekund *
Zmniejszenie chęci drapania: 99% *

Długotrwałe rezultaty:
Łagodzi świąd
Skóra jest ukojona przez 6 godzin *

* Badanie kliniczne z udziałem 120 pacjentów w wieku od 1 do 84 lat przez 21 dni.

Producent:

Naos
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