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BIODERMA Atoderm Mains & ongles, krem do rąk, 50 ml
 

Cena: 17,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Krem do rąk Bioderma Atoderm Mains & ongles i w jakim celu się go używa?

Krem do rąk Bioderma Atoderm Mains & ongles to naprawczo-kojąca pielęgnacja skóry dłoni.

Nawilża
Regeneruje
Zapewnia "efekt rękawiczki", pozostawia film ochronny
Zapewnia poczucie komfortu i miękkości
Wzmacnia paznokcie
Nietłusta konsystencja - Ultraszybkie wchłanianie

Korzyści:
Czynnik biologiczny (pochodna fosforylocholiny) pomaga nawodnić skórę poprzez wzmocnienie jej bariery ochronnej, zapobiegając
ucieczce wody ze skóry.*

Masło Shea odżywia i regeneruje, przywracając funkcję barierową skóry dla optymalnej ochrony.
Swoisty czynnik biologiczny tworzy ochronny hydrożel na powierzchni, który utrzymuje się nawet po wielokrotnym myciu i
utrzymuje skórę nawilżoną i chronioną przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi: "efekt rękawiczki"
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
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
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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:

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?
Dorośli, dzieci

Badania:
Suche dłonie są częstym problemem u większości populacji. Ze względu na swoją budowę skóra dłoni jest sucha i delikatna, ponieważ
zawiera niewiele gruczołów łojowych wydzielających lipidy, które zapewniają naturalną ochronę. Ponadto dłonie często podlegają
dzialaniu czynników środowiskowych (wiatr, zimno) i codziennych zadań, takie jak częste mycie, praca fizyczna itp. Podobnie jak ręce,
paznokcie mogą być osłabione przez codzienne zadania i częste mycie, w szczególności przy użyciu agresywnych detergentów, które
mogą wymywać lipidy ochronne z powierzchni skóry i osłabiać ją. Tę niedogodność można zminimalizować i zapobiec jej poprzez
regularne stosowanie nawilżającego kremu do rąk.

Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Natychmiastowe rezultaty:

Zapewnia "efekt rękawiczki"

Pozostawia film ochronny: 92% (1)

Przywraca komfort skórze

Natychmiast koi skórę: 96% (1)

Nietłusta konsystencja: 100% (1)

Długotrwałe rezultaty:

Nawilża

24-godzinne nawilżenie (2)
Nawodnienie +75% po 21 dniach (3)

Regeneracja

Regeneruje uszkodzony naskórek: 96% (1)

(1) Test przeprowadzony na 24 ochotnikach w wieku od 26 do 67 lat, z skórą suchą do bardzo suchej, stosowanie dwa razy dziennie
przez 7 dni.
(2) Test korneometryczny na 10 ochotnikach w wieku od 34 do 65 lat, z suchą lub umiarkowanie nawilżoną skórą, przez 24 godziny.
(3) Test korneometryczny u 11 ochotników w wieku 21–62 lat, z suchą lub bardzo suchą skórą dłoni podczas zimy, przez 21 dni.

Składniki aktywne Kremu do rąk Bioderma Atoderm Mains & ongles:

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.
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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.
Gliceryna - znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości nawilżających i okluzyjnych. Zabezpiecza skórę przed utratą
wody oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Masło Shea - Odżywia, regeneruje i odbudowuje skórę suchą. Masło Shea, znane również jako Masło Karite, zawiera skuteczne
w walce z wolnymi rodnikami witaminy A i E. Poprawia elastyczność skóry, oraz stopień jej nawilżenia. Jest również naturalnym
filtrem przeciwsłonecznym.
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 do rąk Bioderma Atoderm Mains & ongles:

Sposób użycia:

Codziennie - tak często, jak to konieczne

ETAP 1
Delikatnie wmasuj w czyste i suche dłonie.

ETAP 2
Stosuj w miarę potrzeby oraz po przedłużonym kontakcie z wodą.

Co zawiera Krem do rąk Bioderma Atoderm Mains & ongles:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, ISONONYL ISONONANOATE, BUTYROSPERMUM PARKII
(SHEA) BUTTER EXTRACT, PALMITIC ACID, STEARIC ACID, SORBITAN STEARATE, AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP
COPOLYMER, PENTYLENE GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, DISODIUM EDTA, MANNITOL, XYLITOL, RHAMNOSE,
SODIUM HYDROXIDE, NIACINAMIDE, POLYQUATERNIUM-51, FRAGRANCE (PARFUM). (BI 707)
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