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BIODERMA Atoderm Creme Krem wzmacniający,
natłuszczający i nawilżający, 500 ml
 

Cena: 44,34 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać krem

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma Atoderm Creme Krem wzmacniający, natłuszczający i nawilżający i w jakim celu się go używa?

Bioderma Atoderm Creme Krem wzmacniający, natłuszczający i nawilżający to ultra-odżywcza i ochronna, codzienna pielęgnacja ciała.

Krem długotrwale nawilża
Zmiękcza i ujędrnia skórę już od pierwszego użycia
Koi nawet bardzo suchą skórę
Przynosi ulgę i komfort bez uczucia lepkości
Bardzo dobrze tolerowany - Niekomedogenny - Kremowa konsystencja - Bezzpachowy

Korzyści:

Dzięki składnikom odżywczym i odbudowującym krem do ciała Atoderm Crème wzmacnia barierę skórną, ograniczając wnikanie
czynników podrażniających.
Krem zawiera także substancje nawilżające, które wiążą wodę w górnych warstwach skóry i zapobiegają jej utracie.
Kompleks SKIN PROTECT™ zawarty w kremie podnosi poziom nawilżenia skóry dzięki stymulacji produkcji kwasu
hialuronowego oraz chroni skórę dzięki działaniu uzupełniającemu poziom lipidów.
Innowacyjny kompleks SKIN PROTECT™ o podwójnym działaniu biologicznym wzmacnia barierę ochronną skóry i zapewnia jej
głębokie nawilżenie, przywracają skórze komfort. Na długi czas.
Kompleks wazelinowo-glicerynowy zapewnie odpowiednie nawilżenie
Specjalnie opracowana formuła dermatologiczna zwiększa próg tolerancji skóry.

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

Codziennie pracujemy nad zmniejszeniem wpływu naszych produktów na środowisko. Większość naszych opakowań produkujemy z
plastiku, który podlega w 100% recyklingowi. Z kolei wszystkie pudełka wykonane są z papieru pochodzącego z lasów zarządzanych w
sposób zrównoważony, również nadającego się w 100% do ponownego przetworzenia. Zadbajcie o środowisko razem z nami,
segregując opakowania po zużytych dermokosmetykach!

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

kompleks SKIN PROTECT™
Dzięki podwójnemu działaniu biologicznemu poprawia poziom nawilżenia skóry. Stymuluje produkcję kwasu hialuronowego, a także
długotrwale chroni skórę dzięki działaniu uzupełniającemu poziom lipidów.

Dermatologiczna formuła
Dział Badawczy NAOS w Aix-en-Provence we współpracy z dermatologami stworzył w naszym laboratorium specjalną formułę, aby
zachować zdrowie skóry na długi czas. Kompleks oparty na wiedzy dermatologicznej i biologii skóry ma za zadanie wzmacniać
odporność skóry.

Dla kogo?
Dla całej rodziny (z wyłączeniem wcześniaków).

Badania:
Skóra chroni nas przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi (warunki pogodowe, nieodpowiednia higiena itp.). Z biegiem czasu może
stać się napięta, sucha i ściągnięta. By zachować elastyczność i miękkość skóry przez cały dzień, ważne jest, aby chronić ją i odżywiać
odpowiednimi produktami w trakcie codziennej pielęgnacji.

Testowany pod nadzorem dermatologicznym.

Natychmiastowe rezultaty:

Nawilża

Nawilżenie skóry: 90% (1)

Zapewnia miękkość i elastyczność

Komfort skóry: 85% (1)
Elastyczność skóry: 90% (1)

Długotrwałe rezultaty:

Trwałe nawilżenie

Nawodnienie: +20% po 24 godzinach (2)

(1) Test na 20 ochotnikach w wieku 29-62 lata, skóra normalna i bardzo sucha, przez 7 dni.
(2) Test korneometrem, przez 24 godziny.

Składniki aktywne Kremu Bioderma Atoderm Creme:

Witamina PP - inaczej zwana Niacynamidem lub nikotynamidem, jest formą witaminy B-3, niezbędnego składnika odżywczego.
Niedobór witaminy B-3 może prowadzić do zaburzeń skóry. Stosowany miejscowo niacynamid może pomóc w leczeniu
niektórych chorób skóry, w tym trądziku i egzemy. Niacynamid pomaga budować keratynę, rodzaj białka dbającego o jędrną i
zdrową skórę. Niacynamid może pomóc Twojej skórze odbudować barierę ceramidową (lipidową), co z kolei może pomóc w
utrzymaniu wilgoci. Jest to korzystne dla wszystkich rodzajów skóry, zwłaszcza jeśli masz egzemę lub skórę dojrzałą.
Niacynamid zmniejsza stan zapalny, dzięki czemu przyczynia się do złagodzenia zaczerwienienia spowodowanego egzemą,
trądzikiem i innymi stanami zapalnymi skóry. Niacynamid pomaga budować komórki w skórze, jednocześnie chroniąc je przed
stresem środowiskowym, takim jak światło słoneczne, zanieczyszczenia i toksyny.
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Patent SKIN BARRIER THERAPY - Bakterie występują naturalnie na powierzchni skóry i są niezbędne dla zachowania jej
równowagi. W przypadku skóry skłonnej do atopii nadmiar niektórych bakterii może spowodować pogorszenie jej stanu. Patent
ogranicza adhezję tych bakterii do powierzchni skóry.
Wyciąg z algi brunatnicy - z uwagi na zawartość pochodnych kwasu liponowego, fosfatydylocholiny i substancje odżywcze
wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, dzięki czemu skutecznie zwalcza wolne rodniki. Ponadto stanowi naturalny filtr UV, a
także pomaga w odbudowie płaszcza hydrolipidowego skóry, co przywraca jej naturalne zdolności broniące ją przed czynnikami
zewnętrznymi, działa przeciwzmarszczkowo, chroni keratynocyty przed foto-uszkodzeniami UV. Wzmacnia barierę lipidową oraz
regeneruje uszkodzony naskórek.
Dermatologiczna formuła - Dział Badawczy NAOS w Aix-en-Provence we współpracy z dermatologami stworzył w naszym
laboratorium specjalną formułę, aby zachować zdrowie skóry na długi czas. Kompleks oparty na wiedzy dermatologicznej i
biologii skóry ma za zadanie wzmacniać odporność skóry.
Ksylitol i Mannitol - Ksylitol przeciwdziała podrażnieniom, a także zatrzymuje wodę w skórze zapobiegając jej utracie. Mannitol
również jest pomocny w zatrzymaniu wody w skórze.

Sposób użycia Kremu Bioderma Atoderm Creme:

Sposób użycia:

Raz lub dwa razy dziennie, 7 dni w tygodniu

ETAP 1
Stosuj natłuszczający krem do ciała Atoderm Crème na dokładnie oczyszczoną i delikatnie osuszoną skórę.

ETAP 2
Delikatnie masuj, aż do wchłonięcia produktu.

ETAP 3
Krem nałożony na skórę spryskaną mgiełką, po prysznicu lub kąpieli, nawilża bardziej intensywnie.
Nakładaj na zdrową skórę. Jeśli suchość skóry utrzymuje się, skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia.

Co zawiera Krem Bioderma Atoderm Creme:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, PARAFFINUM LIQUIDUM / MINERAL OIL / HUILE MINERALE, GLYCERIN, CETEARYL ISONONANOATE, GLYCERYL
STEARATE, PEG-100 STEARATE, MYRETH-3 MYRISTATE, STEARETH-21, CYCLOPENTASILOXANE, PENTYLENE GLYCOL,
CYCLOHEXASILOXANE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, CAPRYLYL GLYCOL, CETYL ALCOHOL, DISODIUM
EDTA, PALMITIC ACID, STEARIC ACID, XYLITOL, MANNITOL, RHAMNOSE, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM DEHYDROACETATE,
XYLITYLGLUCOSIDE, ANHYDROXYLITOL, NIACINAMIDE, GLUCOSE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT. (BI 475)
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