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BIODERMA ABCDerm H2O Płyn micelarny dla niemowląt i
dzieci, 1000 ml
 

Cena: 68,60 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1000 ml

Postać płyn

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma ABCDerm H2O Płyn micelarny dla niemowląt i dzieci i w jakim celu się go używa?

Bioderma ABCDerm H2O to płyn micelarny do oczyszczania skóry niemowląt i dzieci.

Delikatnie oczyszcza
Nie narusza równowagi nawet wrażliwej skóry
Błyskawicznie koi i zapewnia uczucie świeżości
Bardzo dobrze tolerowany przez skórę - Nie wymaga spłukiwania

Korzyści:
ABCDerm H2O opracowano zgodnie z Zobowiązaniem Dermatologicznym ABCDerm w celu poszanowania delikatnej skóry niemowląt i
małych dzieci.

Niejonowy środek powierzchniowo-czynny w formule ABCDerm H2O respektuje hydrolipidowy film skóry, zapewniając jednocześnie
skuteczne oczyszczanie.

Formuła:
Wszystkie formuły produktów BIODERMA są oparte na ekobiologii, która znajduje się w centrum podejścia NAOS - po to, aby lepiej
chronić ekosystem skóry i wzmacniać jej naturalne mechanizmy. Na długi czas.

Ten produkt został opracowany w nawiązaniu do ekobiologicznego podejścia NAOS w trosce o Twoją skórę. W sercu tego produktu są:

technologia micelarna
NAOS Research opracował sposóba na oczyszczanie i usuwanie makijażu bez spłukiwania za pomocą wody micelarnej. Micele, których
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skład inspirowany jest lipidami skóry, są niewidocznymi gołym okiem mikrokropelkami/ mikrosferami moczyszczającymi. Mają zdolność
wychwytywania zanieczyszczeń przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego filmu ochronnego skóry.

ABCDerm dermatologiczne bezpieczeństwo
Będąc ekspertem w dziedzinie ekobiologii skóry, BIODERMA prowadzi zaawansowane badania mające na celu przywrócenie naturalnej
równowagi fizjologicznej skóry każdego rodzaju, również delikatnej skóry dziecka. Zapewnienie bezpiecznych produktów dla skóry
najmłodszych, z szacunkiem dla jej biologii, to kluczowy cel dermokosmetyków z linii ABCDerm.

Dla kogo?
Dzieci, niemowlęta z wyjątkiem wcześniaków. Twarz, Okolice oczu, Dłonie, Obszar pieluszki, Fałdy skórne.

Badania:
Skóra niemowląt cechuje się wyjątkową delikatnością. W kolejnych miesiącach życia rozwija i zmienia się, dlatego wymaga szczególnej
troski, by mogła dostosować się do otoczenia. Bioderma opracowała specjalistyczną gamę produktów dermopediatrycznych, które
chronią, odżywiają i uczą skórę dziecka od pierwszych dni, jak dostosować się do otaczającego ją środowiska. Na dłużej.

Testowany pod nadzorem pediatrycznym

Natychmiastowe rezultaty

Delikatnie oczyszcza

Delikatnie oczyszcza skórę: 100%*
Oszyszcza w trakcie 1 kroku: 100%*

Nawilża

Nawilżona skóra: 100%*

Komfort

Miękka i gładka skóra: 100%*

* Test wykonany pod nadzorem pediatrycznym u 20 dzieci z suchą skórą, w wieku 3 do 36 miesięcy, przez 14 dni.

Sposób użycia Płynu micelarnego dla niemowląt i dzieci Bioderma ABCDerm H2O:

Sposób użycia:

Kilka razy dziennie. Codziennie

ETAP 1
Nasącz wacik płynem.

ETAP 2
Delikatnie oczyść skórę dziecka.

ETAP 3
Powtarzaj aplikację, aż wacik będzie czysty.

ETAP 4
Delikatnie osusz.
Może być stosowany u noworodków z wyjątkiem wcześniaków. Nakładaj na zdrową skórę.

Co zawiera Bioderma ABCDerm H2O Płyn micelarny dla niemowląt i dzieci:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, DISODIUM PHOSPHATE, DISODIUM EDTA, ALLANTOIN, CETRIMONIUM
BROMIDE, CITRIC ACID, FRAGRANCE (PARFUM). (BI 432)
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