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Bioderma Atoderm Intensive Eye, pielęgnacja podrażnionej
skóry powiek 3w1, 100ml
 

Cena: 56,58 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać krem-żel

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Natychmiastowo i trwale łagodzi uczucie swędzenia
Zmniejsza suchość i zaczerwienienie skóry
Nawilża i odżywia skórę
Usuwa makijaż oraz cząsteczki zanieczyszczeń
Chroni skórę
Efekt zmniejszający przekrwienie

Świetna baza pod makijaż - Bezzpachowy - Bardzo dobrze tolerowany porzez skórę - Bardzo dobrze tolerowany przez okolice oczu -
Odpowiedni dla osób noszących szkła kontaktowe i wrażliwych oczu.
Innowacyjny i prosty rytuał mający na celu ograniczenie liczby produktów pielęgnacyjnych, a tym samym składników, mających kontakt
z wrażliwą skórą powiek i okolicy oczu.

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 Intensive eye jest pierwszym produktem marki Bioderma 3w1, który zwalcza objawy podrażnienia powiek:
1) ŁAGODZI: Enoxolon celuje prosto w czynniki powodujące swędzenie, by trwale ukoić skórę.
2) REGENERUJE:
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Kompleks LIPIGENIUM™ wpływa na produkcję lipidów i przywraca naturalną barierę ochronną skóry.
Patent SKIN BARRIER THERAPY™ ogranicza przyleganie bakterii (Staphylococcus aureus), które mogą nasilać suchość skóry.
Kwas hialuronowy, naturalnie obecny w skórze, tworzy nieokluzyjny film nawilżający, zatrzymując wodę na powierzchni skóry
(działając jak zbiornik wody).

3) USUWA MAKIJAŻ: Połączenie 3 olejków skutecznie usuwa makijaż i wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni skóry.
W rezultacie skóra jest ukojona, wzmocniona i odzyskuje komfort na długi czas.

Bioderma jest marką opartą na ekobiologii, która znajduje się w centrum podejścia NAOS do poszanowania ekosystemu skóry i
zachowania jej zdrowia. Na dłużej.
Takie podejście pomaga wzmocnić naturalne mechanizmy skóry, ucząc ją prawidłowego funkcjonowania bez nadmiernego leczenia.

Stosowanie:

Raz lub dwa razy dziennie. Nakładaj na podrażnioną skórę powiek. Rano stosuje jako produkt pielęgnacyjny lub jako bazę pod makijaż.
Wieczorem używaj jako produktu pielęgnacyjnego i / lub mleczka do demakijażu za pomocą wacika. WYJĄTKOWY PRODUKT DO
OCHRONY I PIELĘGNACJI OKOLICY OCZU: Innowacyjny produkt 3w1, do stosowania na co dzień oraz w przypadku egzemy powiek.
Atoderm Intensive eye to także nowa technika aplikacji. Opracowana specjalnie dla tego produktu do mycia i pielęgnacji, spełnia
oczekiwania osób borykających się z podrażnieniem powiek: jedyny na rynku produkt, dzięki któremu unikniesz drażniącego pocierania
skóry w okolicach powiek. Atoderm Intensive eye może być stosowany: jako produkt pielęgnacyjny do łagodzenia i regeneracji skóry
i/lub jako środek do codziennego oczyszczania/demakijażu. Warto pamiętać, by przed każdym użyciem produktu osuszyć skórę, by ją
odtłuścić lub pozbyć się szkodliwych toksyn. Uwzględnienie Atoderm Intensive eye w ramach codziennej pielęgnacji skóry gwarantuje
pełną szacunku dla skóry powiek higienę i pielęgnację, zapobiegającą błędnemu kolu nawrotów.

  Etap 1
  DRENAŻ: WYKONAJ PRZED APLIKACJĄ PRODUKTU:
  1- Stymuluj układ limfatyczny: wykonaj 3 naciski za pomocą palca wskazującego, środkowego i serdecznego, umieszczonych 1 cm od
podstawy uszu.
  2- Drenaż: Przyłóż 3 palce do skóry (od wewnętrznego kącika do zewnętrznego kącika oka) i trzykrotnie delikatnie, wygładzaj nimi skórę.
  3- Ogólny drenaż: Wygładź skórę kierując się od wewnętrznego kącika do zewnętrznego kącika oczu, idąc w dół owalu twarzy w
kierunku podstawy szyi.

  Etap 2
  JAKO CODZIENNY PRODUKT DO OCZYSZCZANIA/USUWANIA MAKIJAŻU:
  1 - Zaaplikuj niewielkie porcje produktu na powiece
  2 - Wykonaj delikatny demakijaż okrężnymi ruchami
  3 - Nałóż produkt wzdłuż linii rzęs i przesuwaj go wzdłuż nich, aby usunąć tusz do rzęs
  4 - Usuń za pomocą płatka kosmetycznego

  Etap 3
  JAKO CODZIENNA PIELĘGNACJA:
  1- Zaaplikuj niewielkie porcje produktu wokół powiek.
  2- Rozsmaruj na powierzchni delikatnymi ruchami

Nie zmywać. Nadaje się do codziennego stosowania samodzielnie lub w połączeniu z dermokortykosteroidami. Nadaje się dla osób
noszących szkła kontaktowe i wrażliwe oczy. Tylko do użytku zewnętrznego. Jeśli suchość skóry utrzymuje się, skonsultuj się z
lekarzem.

Skóra w okolicy oka jest bardzo delikatna: jest 3 do 4 razy cieńsza niż innych częściach twarzy. Dlatego powieki są podatne na
podrażnienia. Podrażnienie powiek charakteryzuje się : suchością, swędzeniem, zaczerwienieniem i obrzękiem. Często objawy te
wskazują na jedno z 3 głównych zaburzeń, które dotyczą także powiek: atopowe zapalenie skóry, alergia lub kontaktowe zapalenie skóry
z podrażnienia. To podrażnienie może być wywołane i / lub nasilone przez: bezpośredni kontakt z substancjami drażniącymi:
zastosowanie nieodpowiedniego makijażu, kontakt z alergenami środowiskowymi: pyłki, kurz, kontakt z produktami kosmetycznymi:
lakier do paznokci, nikiel, perfumy, farba do włosów. Kobiety są najbardziej narażone na występowanie podrażnienia powiek, poprzez
wykonywanie makijażu, pielęgnację i demakijaż, generując w ten sposób tarcie, które osłabia skórę i może prowadzić do błędnego koła
podrażnień. Podrażnienie powiek jest bardzo uciążliwe ze względu na dyskomfort, który wywołuje i powstające na jego tle kompleksy.
Należy zatem dbać o powieki, wybierając odpowiednie produkty wzmacniające skórę, a tym samym zapobiegające nawrotom egzemy,
ograniczając stosowanie produktów, a tym samym ilość składników w tym delikatnym obszarze.
Wyniki potwierdzone badaniami medycznymi
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Natychmiastowe rezultaty:
Odżywia
Pozostawia skórę natychmiast odżywioną : 91% (1)
Usuwa makijaż
Pozostawia skórę czystą i oczyszczoną: 84% (1)
Usuwa makijaż: 80% (1)

Długotrwałe rezultaty:
Łagodzi
Uczucie swędzenia : -95% (2)
Ściągnięcie : - 92% (2)
Zmniejsza suchość skóry
Suchość : -89% (2)
Nawilża
Nawodnienie aż do 24 godzin (3)

(1) Test przeprowadzony na 105 ochotnikach w wieku od 25 do 51 lat, ze skórą suchą lub wrażliwą, dwa razy dziennie przez 14 dni.
(2) Badanie kliniczne z udziałem 33 osób w wieku 22–83 lat, ze skórą wrażliwą, 85% ze skórą suchą, 15% ze skórą mieszaną. Badanie po
zastosowaniu dermokortykoidów przez 9 do 32 dni.
(3) Test korneometryczny na 10 ochotnikach w wieku od 43 do 67 lat przez 24 godziny.

Producent:

Naos
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