
 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

 

Bioderma Atoderm, Nawilżający olejek do kąpieli i pod
prysznic, 1000 ml
 

Cena: 79,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NAOS

Opis produktu
 

Bioderma Atoderm Huile De Douche Nawilżający olejek do kąpieli i pod prysznic
do ciała i twarzy - 1000 ml
 

Przeznaczenie:

 

Skóra sucha, bardzo sucha, podrażniona oraz atopowa.

Wrażliwa skóra twarzy i ciała.

Od 1-go dnia życia.

 

Działanie:
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Łagodzi i chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi dzięki swojej wyjątkowej formule składającej się z tłuszczów
roślinnych, witaminy PP oraz patentu Skin Barrier TherapyTM.

Kremowy olejek delikatnie oczyszcza skórę.

Intensywnie odżywia i nawilża (24h) - formuła składająca się w 33% z lipidów.

Otula skórę ochronnym płaszczem, przez co skóra nie wymaga smarowania kremem.

Trwale odbudowuje i tworzy ochronną barierę skóry oraz powstrzymuje dostęp alergenów.

Reguluje florę saprofityczną skóry.

 

Składniki aktywne:

 

Roślinne biolipidy - łagodzą uczucie ściągnięcia, odtwarzają i zwiększają barierę ochronną skóry.

Witamina PP - stymuluje syntezę lipidów, umożliwia odbudowę bariery skórnej na dłuższy czas.

Patent Skin Barrier TherapyTM - zapobiega wiązaniu bakterii (Staphylococcus aureus) odpowiedzialnych za podrażnienia skóry.

 

Klienci stosujący olejek doceniają go za:

 

Bardzo wydajny.

Nie pozostawia tłustego śladu ani na wannie, ani na ręcznikach.

Idealny dla wrażliwej i atopowej skóry.

Dziecięca skóra nie wymaga później żadnego kremowania.

Łagodzi podrażnienia.

Natychmiastowa ulga dla bardzo suchej skory.

Bardzo dobry do demakijażu twarzy i oczu.

 

Stosowanie:

 

Nałożyć na wilgotną skórę twarzy i ciała, następnie dokładnie spłukać i delikatnie osuszyć skórę.

Olejek doskonale sprawdza się podczas kąpieli i pod prysznicem.
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W celu uzyskania lepszych rezultatów można nałożyć balsam do ciała Atoderm Lait lub Atoderm Creme i Atoderm Nutritive do
twarzy.

 

Skład:

 

Aqua/water/eau, Glycerin, Peg-7 glyceryl cocoate, Sodium cocoamphoacetate, Lauryl glucoside, Coco-glucoside, Glyceryl oleate, Citric
acid, Peg-90 glyceryl isostearate, Mannitol, Polysorbate 20, Xylitol, Laureth-2, Rhamnose, Niacinamide, Fructooligosaccharides,
Tocopherol, Hydrogenated palm glycerides citrate, Lecithin, Ascorbyl palmitate, Fragrance (parfum), [BI 725].

 

Ważne:

 

Testowany dermatologicznie.

Hipoalergiczny.

Jest doskonale tolerowany przez skórę i oczy.

Nie zatyka porów.

Nie szczypie w oczy.

Nie zawiera mydła, konserwantów i sztucznych barwników.

Formuła delikatnie perfumowana.

 

Dystrybutor: NAOS Poland Sp. z o.o., ul. Jana Dekerta 24, Kraków.
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