
 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

 

BIODERMA ATODERM GEL DOUCHE, 100ml
 

Cena: 22,63 zł

Opis słownikowy

Producent

Rejestracja Dermokosmetyk

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Żel nawilża i delikatnie oczyszcza skórę suchą i normalną nie zaburzając jej równowagi
Koi i chroni skórę
Nadaje skórze miękkość
Tworzy kremową piankę, która łatwo się spłukuje
Jest doskonale tolerowany przez skórę
Pozostawia skórę delikatnie odświeżoną, bez podrażnień
Wzmacnia barierę ochronną skóry
Bardzo dobrze tolerowany - Naturalny niebieski kolor - Nie zawiera mydła - Delikatnie perfumowany

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 substancjom nawilżającym żel pod prysznic Atoderm Gel douche chroni i zmiękcza skórę.
Skóra staje się bardziej odporna, odzyskuje miękkość i elastyczność już od pierwszej aplikacji.
Jego kojące właściwości łagodzą uczucie ściągnięcia, pozostawiając skórę nawilżoną i miękką, bez podrażnień.
Innowacyjny kompleks SKIN PROTECT™ o podwójnym działaniu biologicznym wzmacnia barierę ochronną skóry i zapewnia jej głębokie
nawilżenie, przywracają skórze komfort. Na długi czas.
Kompleks SKIN PROTECTT™ sprawia, że skóra jest odbudowana, a jej komfort, miękkość i elastyczność przywrócone.
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Raz lub dwa razy dziennie, 7 dni w tygodniu
  Etap 1
  Nałóż Atoderm gel douche na wilgotną skórę.
  Etap 2
  Masuj skórę, do wytworzenia pianki.
  Etap 3
  Dokładnie spłucz.
  Etap 4
  Delikatnie osusz skórę.
  Etap 5
  Następnie nałóż ochronne mleczko Atoderm Lait lub odżywczy krem Atoderm Crème.
Nakładaj na zdrową skórę.

Skóra normalna to zdrowa skóra, którą powinniśmy utrzymać w jak najlepszym stanie. Dlatego ważna jest codzienna pielęgnacja,
przeciwdziałająca jej suchości. Sucha skóra charakteryzuje się chwilowym dyskomfortem, niewielkim napięciem lub łagodnym
złuszczaniem.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym.

Natychmiastowe rezyltaty:
Bardziej nawilżona i komfortowa skóra u 90% badanych po 7 dniach stosowania*
Polecany przez 100% osób, które go przetestowały*
* Test przeprowadzony na 20 ochotnikach w wieku 20-63 lata, z suchą skórą, przez 7 dni.

Producent:

Naos
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