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Bioderma Atoderm Intensive Baume, kojący balsam
emolientowy, skóra sucha i atopowa, od urodzenia, 75ml
 

Cena: 37,74 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Intensywne nawilżenie i odżywienie skóry bardzo suchej, podrażnionej i atopowej. Zmniejszenie swędzenia i trwała odbudowa bariery
ochronnej skóry. Więcej niż emolient.

Działanie

Łagodzi świąd i podrażnienie skóry atopowej i bardzo suchej
Za pomocą mechanizmów biologicznych odbudowuje barierę ochronną skóry
Przywraca komfort, wydłużając okresy pomiędzy fazami podrażnienia
Poprawia jakość życia całej rodziny

Bardzo dobrze tolerowany - Nietłusta konsystencja - Natychmiastowo się wchłania - Bezzapachowy - Od 1. dnia życia - 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.

Kompleks LIPIGENIUM™, złożony z biolipidów naturalnie występujących w naskórku, trwale odbudowuje barierę skórną poprzez
biologiczną stymulację syntezy lipidów i białek, które tworzą cement międzykomókowy.

Zawartość substancji aktywnej o właściwościach przeciwświądowych - PEA sprawia, że balsam Atoderm Intensive baume do skóry
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atopowej szybko redukuje swędzenie i potrzebę drapania.

Patent SKIN BARRIER THERAPY™ ogranicza czynniki zaostrzające stopień przesuszenia skóry – adhezję i proliferację Staphylococcus
aureus oraz penetrację alergenów. W konsekwencji biologicznie odtwarza spójność bariery skórnej.

 Stosowanie:

Stosuj 2 razy dziennie lub zgodnie z potrzebami skóry. W przypadku skóry atopowej konieczne jest codzienne nakładanie emolientu na
całe ciało i twarz, niezależnie od kondycji skóry w danym momencie.

Metoda 3.6.9 to nowa metoda aplikacji emolientów. Została opracowana, by wskazać odpowiednie "dawkowanie" Atoderm Intensive
baume, a następnie stworzyć usystematyzowaną rutynę aplikację kremu, w celu uzyskania lepszych rezultatów, w dłuższej
perspektywie.

  Etap 1
  3 naciśnięcia pompki dla NIEMOWLĄT:
  1 dozę zastosuj na twarz, szyję, brzuszek i klatkę piersiową maluszka
  1 dozę na obie ręce i plecy
  1 dozę na obie nóżki

  Etap 2
  6 naciśnięć pompki dla DZIECKA:
  1 dozę zastosuj na twarz i szyję
  1 dozę na brzuszek i klatkę piersiową
  1 dozę na plecy
  1 dozę na obie ręce
  2 dozy na obie nóżki

  Etap 3
  9 naciśnięć pompki dla DOROSŁYCH:
  1 dozę zastosuj na twarz i szyję
  1 dozę na klatkę piersiową i brzuch
  1 dozę na plecy
  2 dozy na ręce
  2 dozy na łydki
  2 dozy na uda

Jeśli suchość skóry utrzymuje się, skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia.

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.
Wyniki potwierdzone badaniami medycznymi

Natychmiastowe rezultaty:
Łagodzi świąd i podrażnienia
Natychmiastowa ulga: 95% (1)

Długotrwałe rezultaty:
Łagodzi świąd
9 /10 osób już się nie drapie (1)
Brak zaostrzeń przez 6 miesięcy: 76% (2)

(1) Test przeprowadzony na 20 ochotnikach w wieku od 19 do 65 lat, ze skórą suchą, bardzo suchą i podrażnoną przez 7 dni.
(2) Badanie kliniczne przeprowadzone wśród 130 pacjentów w wieku od 6 miesięcy do 15 lat, z umiarkowanym atopowym zapaleniem
skóry, dwa razy dziennie przez 6 miesięcy.
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Producent:

Naos
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