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BIODERMA Atoderm Preventive Krem, 200 ml
 

Cena: 53,61 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać krem

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma Atoderm Preventive Krem i w jakim celu się go używa?

Bioderma Atoderm Preventive to odżywczy balsam, redukujący uczucie suchości i zapobiegający atopii dla dzieci i niemowląt.

Hamuje procesy wysuszenia skóry już od urodzenia
Wzmacnia i chroni skórę
Bardzo dobrze tolerowany - Komfortowa konsystencja - Szybkie wchłanianie - Lekki zapach
Przeznaczony do bardzo suchej i skłonnej do atopii skóry

Korzyści:
Krem Atoderm Préventive to pierwszy dermokosmetyk hamujący procesy wysuszenia skóry już od urodzenia.*

Zawarty w nim wyjątkowy kompleks LIPIGENIUM™ tworzą niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (omega-3 i -6) oraz biolipidy
(ceramidy), których niedobór obserwuje się u niemowląt z przesuszoną skórą.

Biolipidy naśladują organizację naturalnych lipidów, dzięki czemu łatwo się wchłaniają, odtwarzając warstwę ochronną skóry.
Uruchamiają również mechanizmy biologiczne, które stymulują produkcję lipidów i protein (filagryny) odpowiedzialnych za spajanie
włókien keratynowych. Wszystko to sprawia, że krem szybko i trwale odbudowuje barierę ochronną skóry suchej.

Zawarty w produkcie patent SKIN BARRIER THERAPY™ ogranicza czynniki, które zaostrzają stopień przesuszenia skóry – adhezję i
proliferację Staphylococcus aureus oraz penetrację alergenów.

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:

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.

kompleks LIPIGENIUM™
Skóra ma naturalną funkcję barierową, chroniącą przed środowiskiem. W przypadku skóry suchej, skłonnej do atopii, barierze tej brakuje
lipidów i białekprzez co nie spełnia już swojej roli. Ta technologia wzmacnia skuteczną barierę ochronną skóry.

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?
Dzieci, Niemowlęta. Przeznaczony do bardzo suchej i skłonnej do atopii skóry.

Badania:
60% niemowląt rodzi się z uszkodzoną barierą skórną będącą pierwszym objawem bardzo suchej skóry. Do 1. roku życia u 20%
niemowląt rozwija się atopia, charakteryzująca się ciężkimi i powtarzającymi się cyklami suchości. Obecnie lekarze zalecają wczesną
profilaktykę, w celu zachowania zdrowej bariery skórnej niemowląt.

Wyniki potwierdzone badaniami medycznymi

Długotrwałe rezultaty

Ogranicza nasilenie skórnej suchości

Zmniejsza suchość skóry o 64% po 29 dniach stosowania (1)

Wzmacnia i chroni skórę

TEWL : -36% po 28 dniach użytkowania (2)

(1) Badanie kliniczne, w którym wzięło udział 23 niemowląt / dzieci w wieku od 6 miesięcy do 15 lat, z suchą lub bardzo suchą skórą i
wywiadem rodzinnym w kierunku atopowego zapalenia skóry
(2) TEWL po 28 dniach.

Składniki aktywne Kremu Bioderma Atoderm Preventive:

Gliceryna - znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości nawilżających i okluzyjnych. Zabezpiecza skórę przed utratą
wody oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
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.
Ceramidy - Odgrywają ważną rolę w utrzymaniu zdrowej bariery skórnej i utrzymywaniu nawilżenia 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.
Olej rzepakowy - Zawiera wysoki poziom niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, które nawilżają skórę i wzmacniają
tkankę skórną. Jest również bogaty w witaminę K, która pomaga zachować elastyczność i gładkość skóry, oraz kwas linolowy,
który tworzy na skórze barierę zapobiegającą ucieczce wody.
Cholesterol - odgrywa on rolę uzupełniającą, przywracając skórze odpowiedni stopień nawilżenia oraz pomagając w odbudowie
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jej płaszcza lipidowego. Wzmacniając w ten sposób skórę pomaga jej się bronić przed zewnętrznymi czynnikami drażniącymi.

Sposób użycia Kremu Bioderma Atoderm Preventive:

Sposób użycia:

Raz lub dwa razy dziennie

ETAP 1
Nakładaj na dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę ciała i twarzy.

ETAP 2
Delikatnie masuj aż do wchłonięcia.
Może być stosowany u noworodków, z wyjątkiem wcześniaków. Nie nakładaj na obszary uszkodzone lub sączące się. Jeśli suchość
utrzymuje się, skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia.

Co zawiera Bioderma Atoderm Preventive Krem:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, PARAFFINUM LIQUIDUM / MINERAL OIL / HUILE MINERALE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER)
SEED OIL, BEHENYL ALCOHOL, SUCROSE STEARATE, CANOLA / CANOLA OIL / HUILE DE COLZA, PENTYLENE GLYCOL,
HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE
CROSSPOLYMER, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, DISODIUM EDTA, MANNITOL, SODIUM LAUROYL LACTYLATE, XYLITOL,
RHAMNOSE, SODIUM HYDROXIDE, TOCOPHEROL, POLYSORBATE 60, SORBITAN ISOSTEARATE, CERAMIDE NP,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, CERAMIDE AP, PHYTOSPHINGOSINE, CHOLESTEROL, CARBOMER, XANTHAN GUM,
FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, CITRIC ACID, CERAMIDE EOP,
FRAGRANCE (PARFUM). (BI 661)
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