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BIODERMA ABCDerm Peri-Oral Krem ochronno-łagodzący do
skóry wokół ust, 40 ml
 

Cena: 65,27 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma ABCDerm Peri-Oral Krem ochronno-łagodzący do skóry wokół ust i w jakim celu się go używa?

Bioderma ABCDerm Peri-oral to krem ochronno-łagodzący do skóry wokół ust dla dzieci i niemowląt.

Koi
Chroni
Regeneruje
Jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę

Korzyści:
ABCDerm Péri-oral został opracowany zgodnie z Zobowiązaniem Dermatologicznym ABCDerm w celu poszanowania delikatnej skóry
niemowląt i małych dzieci. Jego zadaniem jest łagodzić, oczyszczać i chronić podrażnioną skórę wokół ust niemowląt i dzieci oraz
zapobiegać pojawianiu się kolejnych podrażnień.

Patent AMYLPRIV™ neutralizuje znajdujący się w ślinie enzym (amylaza), zapobiegając powstawaniu podrażnień.
Enoxolon, D-pantenol, beta-sitosterol i alantoina łagodzą podrażnienia.
Połączenie miedzi i cynku pozwala delikatnie oczyścić skórę.

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

patent AMYLPRIV™
Ślina zawiera amylazę - enzym, który może podrażniać okolice ust. Patent hamuje aktywność tego enzymu.

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 podrażnionymi skóry wokół ust.

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

Łagodzi

Natychmiastowo łagodzi podrażnienia: 97%*

Długotrwałe rezultaty

Łagodzi

Ukojona skóra: 97%*
Zmniejsza ryzyko powtórnych podrażnień skóry: 97%*

Ochrona

Chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi: 100%*

Regeneruje

Regeneracja skóry: 97%*

* Test pod nadzorem pediatrycznym, wykonany na 31 badanych wieku od 3 do 35 miesięcy, z podrażnioną skórą wokół ust, przez 21 dni.

Składniki aktywne Kremu ochronno-łagodzącego do skóry wokół ust Bioderma ABCDerm Peri-Oral:

Alantoina - wykazuje właściwości nawilżający, dzięki czemu koi przesuszoną skórę. Ponadto działa przeciwzapalnie i
regeneracyjnie, łagodząc podrażnienia i zaczerwienienia. Nadaje skórze miękkość i gładkość.
Enoxolon - pochodzący z korzenia lukrecji kwas glicyretynowy (enoxolon) wykazuje znaczące działanie przeciwzapalne, gdy jest
stosowany miejscowo. Łagodzi uczucie swędzenia i ogranicza odruch drapania.
Witamina E - pomaga chronić skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników z uwagi na swoje właściwości
antyoksydacyjne.
Gliceryna - Nawilża, chroni, zmiękcza. Gliceryna znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości nawilżających i
okluzyjnych. Zabezpiecza skórę przed utratą wody oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
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Tlenek cynku i miedzi - Połączenie miedzi i cynku pozwala delikatnie oczyścić skórę.
Związek beta-sitosterol - jest jedną z form fitosteroli, ma on działanie przeciwutleniające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

Sposób użycia Kremu ochronno-łagodzącego do skóry wokół ust Bioderma ABCDerm Peri-Oral:

Sposób użycia:

Raz lub dwa razy dziennie.

ETAP 1
Nałóż krem na oczyszczoną i delikatnie osuszoną skórę wokół ust.

ETAP 2
Delikatnie masuj, aż do wchłonięcia produktu.

Nie nakładaj na obszary uszkodzone lub sączące się rany. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia.
Nie połykaj. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast, dokładnie przemyj wodą. Produkt przeznaczony do stosowania u niemowląt, z
wyjątkiem wcześniaków. Ze względów higienicznych pamiętaj o zamykaniu tubki po użyciu produktu. Kolor kremu wynika ze składników
zawartych w tym produkcie. Po nałożeniu na skórę kosmetyk staje się bezbarwny.

Co zawiera Bioderma ABCDerm Peri-Oral Krem ochronno-łagodzący do skóry wokół ust:

Skład:

AQUA/WATER/EAU, PARAFFINUM LIQUIDUM/MINERAL OIL/HUILE MINERALE, GLYCERIN, ETHYLHEXYL PALMITATE, PANTHENOL,
POLYGLYCERYL-4 DIISOSTEARATE/POLYHYDROXYSTEARATE/SEBACATE, BETA-SITOSTEROL, CAPRYLOYL GLYCINE,
GLYCYRRHETINIC ACID, PENTYLENE GLYCOL, SILICA, SILICA DIMETHYL SILYLATE, HYDROGENATED CASTOR OIL, ALLANTOIN,
SODIUM CITRATE, COPPER SULFATE, SODIUM HYDROXIDE, ZINC SULFATE, DEXTRIN, TAMARINDUS INDICA EXTRACT. (BI 509)
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