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BIODERMA Atoderm Gel douche Żel pod prysznic i do kąpieli,
500 ml.
 

Cena: 57,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać żel

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma Atoderm Gel douche Żel pod prysznic i do kąpieli i w jakim celu się go stosuje?

Bioderma Atoderm Gel douche to Zmiękczający żel oczyszczający bez dodatku mydła, do higieny skóry suchej i normalnej.

Żel nawilża i delikatnie oczyszcza skórę suchą i normalną nie zaburzając jej równowagi
Koi i chroni skórę
Nadaje skórze miękkość
Tworzy kremową piankę, która łatwo się spłukuje
Jest doskonale tolerowany przez skórę
Pozostawia skórę delikatnie odświeżoną, bez podrażnień
Wzmacnia barierę ochronną skóry
Bardzo dobrze tolerowany - Naturalny niebieski kolor - Nie zawiera mydła - Delikatnie perfumowany

Korzyści:
Dzięki substancjom nawilżającym żel pod prysznic Atoderm Gel douche chroni i zmiękcza skórę.

Skóra staje się bardziej odporna, odzyskuje miękkość i elastyczność już od pierwszej aplikacji.

Jego kojące właściwości łagodzą uczucie ściągnięcia, pozostawiając skórę nawilżoną i miękką, bez podrażnień.

Innowacyjny kompleks SKIN PROTECT™ o podwójnym działaniu biologicznym wzmacnia barierę ochronną skóry i zapewnia jej głębokie
nawilżenie, przywracają skórze komfort. Na długi czas.

Kompleks SKIN PROTECTT™ sprawia, że skóra jest odbudowana, a jej komfort, miękkość i elastyczność przywrócone.
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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.

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 normalna to zdrowa skóra, którą powinniśmy utrzymać w jak najlepszym stanie. Dlatego ważna jest codzienna pielęgnacja,
przeciwdziałająca jej suchości. Sucha skóra charakteryzuje się chwilowym dyskomfortem, niewielkim napięciem lub łagodnym
złuszczaniem.

Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty

Bardziej nawilżona i komfortowa skóra u 90% badanych po 7 dniach stosowania*

Długotrwałe rezultaty

Polecany przez 100% osób, które go przetestowały*

* Test przeprowadzony na 20 ochotnikach w wieku 20-63 lata, z suchą skórą, przez 7 dni

Składniki aktywne Bioderma Atoderm Gel douche:

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.
Witamina E - zwana również witaminą młodości posiada zdolność do neutralizacji wolnych rodników dzięki swoim właściwością
antyoksydacyjnym.
Ksylitol i Mannitol - Ksylitol przeciwdziała podrażnieniom, a także zatrzymuje wodę w skórze zapobiegając jej utracie. Mannitol
również jest pomocny w zatrzymaniu wody w skórze.
Siarczan miedzi - posiada właściwości kondycjonującę skórę, poprawia jej wygląd oraz działa przeciwbakteryjnie i
przeciwzapalnie.

Jak stosować Bioderma Atoderm Gel douche:
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Sposób użycia:

Raz lub dwa razy dziennie, 7 dni w tygodniu

ETAP 1
Nałóż Atoderm gel douche na wilgotną skórę.

ETAP 2
Masuj skórę, do wytworzenia pianki.

ETAP 3
Dokładnie spłucz.

ETAP 4
Delikatnie osusz skórę.

ETAP 5
Następnie nałóż ochronne mleczko Atoderm Lait lub odżywczy krem Atoderm Crème.
Nakładaj na zdrową skórę.

Co zawiera Bioderma Atoderm Gel douche:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, SODIUM LAURETH SULFATE, COCO-BETAINE, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, GLYCERIN,
METHYLPROPANEDIOL, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, DISODIUM EDTA, CITRIC ACID, CAPRYLOYL GLYCINE, COPPER
SULFATE, XYLITYLGLUCOSIDE, ANHYDROXYLITOL, XYLITOL, NIACINAMIDE, GLUCOSE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, MANNITOL,
TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, LECITHIN, RHAMNOSE, ASCORBYL PALMITATE, FRAGRANCE
(PARFUM). (BI 548)
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