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BIODERMA Atoderm Huile de douche Olejek do kąpieli, 1000
ml
 

Cena: 68,93 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1000 ml

Postać olejek

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma Atoderm Huile de douche Olejek do kąpieli i w jakim celu się go używa?

Bioderma Atoderm Huile de douche Olejek do kąpieli to 24-godzinne nawilżenie i natychmiastowy komfort już podczas kąpieli.

Delikatnie oczyszcza bez naruszania bariery ochronnej skóry
Intensywnie nawilża nawet do 24 h
Łagodzi podrażnienia
Zabezpiecza skórę przed wnikaniem czynników drażniących
Pozostawia skórę miękką i ukojoną

Bardzo dobrze tolerowany przez skórę i oczy:

Niekomedogenny
Ultra-lekka formuła
Kremowy olejek
Nietłusty
Nie zawiera mydła
Nie podrażnia oczu
Delikatnie perfumowany
Przeznaczony do każdego rodzaju skóry

Korzyści:
Olejek pod prysznic i do kąpieli Atoderm Huile de douche łagodzi i chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi dzięki swojej
wyjątkowej formule składającej się z tłuszczów roślinnych, witaminy PP oraz patentu SKIN BARRIER THERAPY™. (1) i (2)
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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 THERAPY™ zapobiega przyleganiu bakterii (Staphylococcus aureus) odpowiedzialnych za podrażnienia
skóry.
Specjalnie opracowana formuła dermatologiczna zwiększa próg tolerancji skóry.

* estry oleju kokosowego i słonecznikowego

Formuła:
Wszystkie formuły produktów BIODERMA są oparte na ekobiologii, która znajduje się w centrum podejścia NAOS - po to, aby lepiej
chronić ekosystem skóry i wzmaniać 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:

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.

Dla kogo?
Dla całej rodziny (z wyłączeniem wcześniaków). Skóra bardzo sucha, atopowa i podrażniona.

Badania:
Sucha i bardzo sucha skóra traci elastyczność i miękkość. Staje się matowa, ziemista i szorstka w dotyku. Jest bardziej podatna na
niekorzystne działanie czynników zewnętrznych oraz drobnoustrojów, może również szybciej ulegać starzeniu. Odczuwany dyskomfort
stopniowo wzrasta. Skóra ma tendencję do pękania i swędzenia – potrzebuje nawilżenia i odżywienia, a także odnowy bariery ochronnej,
które zmniejszą dyskomfort.

Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty:
Przywraca uczucie komfortu, pozostawiając skórę miękką

80% z badanych potwierdziło efekt bardziej miękkiej skóry (1)

Długotrwałe rezultaty:
Ultraodżywienie

Zwiększa nawilżenie skóry o 26% po 27 dniach stosowania. Wzrost ten może wynosić nawet 39%. Poziom nawodnienia
utrzymuje się przez 24 godziny po 27 dniach stosowania. (2)

(1) Test przeprowadzony na 21 ochotnikach w wieku 18-70, z suchą lub bardzo suchą skórą twarzy i ciała oraz wrażliwą i / lub
reaktywną skórą twarzy lub ciała, przez 7 dni.
(2) Test korneometrem przeprowadzony na 52 ochotnikach w wieku 20-70 lat, z suchą skórą, przez 27 dni.

Składniki aktywne Olejku do kąpieli Bioderma Atoderm Huile de 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 odpowiedniego nawilżenia. 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
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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.
Gliceryna - znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości nawilżających i okluzyjnych. Zabezpiecza skórę przed utratą
wody oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Roślinne biolipidy tj. estry oleju kokosowego i słonecznikowego - łagodzą uczucie ściągnięcia, odtwarzają i zwiększają barierę
ochronną skóry. Olej słonecznikowy jest bogatym źródłem witaminy E o niekwestionowanych właściwościach
przeciwutleniających. Ponadto łagodzi on stany zapalne, reguluje pracę gruczołów łojowych, nawilża, a także chroni i odżywia
skórę.

Sposób użycia Olejku do kąpieli Bioderma Atoderm Huile de douche:

Sposób użycia:

Raz lub dwa razy dziennie, 7 dni w tygodniu

ETAP 1
Nałóż olejek na wilgotną skórę.

ETAP 2
Delikatnie masuj.

ETAP 3
Dokładnie spłucz.

ETAP 4
Aby uzyskać jeszcze lepsze rezultaty, użyj produktu do pielęgnacji skóry Atoderm.
Jeśli suchość skóry utrzymuje się, skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia.

Co zawiera Olejek do kąpieli Bioderma Atoderm Huile de douche:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, SODIUM COCOAMPHOACETATE, LAURYL GLUCOSIDE, COCO-GLUCOSIDE,
GLYCERYL OLEATE, CITRIC ACID, PEG-90 GLYCERYL ISOSTEARATE, FRAGRANCE (PARFUM), MANNITOL, POLYSORBATE 20, XYLITOL,
LAURETH-2, RHAMNOSE, NIACINAMIDE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE,
LECITHIN, ASCORBYL PALMITATE. (BI 725)
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