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BIODERMA Atoderm SOS Spray, 200 ml
 

Cena: 74,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać spray

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma Atoderm SOS Spray i w jakim celu się go używa?

Bioderma Atoderm SOS spray to spray likwidujący swędzenie skóry, zapewniający natychmiastową ulgę.

Przynosi natychmiastową ulgę – redukuje nawet intensywne swędzenie już w 60 sekund
Zmniejsza potrzebę drapania już od 1. użycia
Przyjemnie chłodzi skórę
Zabezpiecza przed bakteriami, które wywołują podrażnienie
Nawilża nawet do 12 godzin
Bardzo dobrze tolerowany - Nie zatyka porów - Ultralekka konsystencja - Bezzapachowy - Ultraszybka aplikacja
Przeznaczony dla podrażnionej, suchej, bardzo suchej i atopowej skóry

Korzyści:
Innowacja marki Bioderma - Atoderm SOS spray wykorzystuje nowe odkrycie naukowe: 2 nowe czynniki biologiczne zostały
zidentyfikowane jako powodujące swędzenie skóry skłonnej do atopii lub łuszczycy. Innowacyjne podejście działa również na inne
biologiczne ścieżki globalnego działania na częsty lub tymczasowy świąd.

Nowa technologia SKIN RELIEF™ (zawiera ekstrakty z Ambory i zielonej herbaty), połączona ze znaną z kojącego działania
dermatologiczną substancją czynną (enoxolon) blokuje biologiczny proces odpowiedzialny za swędzenie od pierwszych chwil po
zastosowaniu preparatu i działa bezpośrednio na każdą z biologicznych ścieżek prowadzących do świądu.

Patent SKIN BARRIER THERAPY™ chroni nawet najbardziej suchą skórę przed bakteriami, które powodują wzmaganie świądu.

Specjalnie opracowana formuła dermatologiczna zwiększa próg tolerancji skóry.

Witamina PP oraz skwalen uzupełniają formułę Atoderm SOS spray, aby dostarczyć lipidy niezbędne do wzmocnienia bariery skórnej.
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Rezultat: Skóra jest natychmiastowo ukojona, a potrzeba drapania zostaje ograniczona. Natychmiastowe uczucie komfortu, długotrwałe
nawilżenie oraz intensywna ochrona.

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:

technologia SKIN RELIEF™
Swędzenie, często związane z chorobami dermatologicznymi, może mieć różne przyczyny. Ta technologia koi skórę i ogranicza chęć
drapania.

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.

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:
Niezależnie od tego, czy swędzenie skóry jest częste czy przejściowe, może być związane z suchą skórą, wypryskiem kontaktowym,
przewlekłą pokrzywką, atopowym zapaleniem skóry lub łuszczycą. Ponadto niektóre czynniki zewnętrzne, takie jak twarda woda,
stosowanie nieodpowiednich środków oczyszczających, zmienna pogoda, wahania temperatury i zanieczyszczenia mogą pogarszać
stan skóry i powodować silne swędzenie. Samo drapanie może powodować ryzyko infekcji. Im częściej i bardziej się drapiemy, tym
bardziej prawdopodobne jest narażenie skóry na działanie drobnoustrojów. Tworzy to błędne koło nawrotów. Swędzenie może mieć
duży wpływ na jakość życia, powodując zaburzenia snu, dyskomfort w codziennych czynnościach, wahania nastroju, zwiększony
niepokój czy ogólne złe samopoczucie. Bez względu na przyczynę swędzenie może wystąpić w dowolnym momencie, w ciągu dnia lub
w nocy. Chęć drapania jest wtedy intensywna; skóra staje się czerwona i podrażniona.

Wyniki potwierdzone badaniami medycznymi

Natychmiastowe rezultaty:

Łagodzi świąd

Skóra jest ukojona w 60 sekund *
Zmniejszenie chęci drapania: 99% *

Długotrwałe rezultaty:

Łagodzi świąd

Skóra jest ukojona przez 6 godzin *

* Badanie kliniczne z udziałem 120 pacjentów w wieku od 1 do 84 lat przez 21 dni.

Składniki aktywne Bioderma Atoderm SOS Spray:
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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.
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.
Skwalen - jest substancją naturalnie produkowaną przez nasze ciało. Szczytowa produkcja tego naturalnego środka
nawilżającego występuje w wieku nastoletnim, a jego produkcja spowalnia się w wieku 20 lub 30 lat. Skutkuje to tym, że skóra
staje się bardziej sucha i szorstka. Skwalen występuje nie tylko u ludzi, jest on również naturalnie obecny w oliwkach, otrębach
ryżowych i trzcinie cukrowej. Jest również znajdowany i zbierany z wątrób rekinów. Skwalan, czyli bardziej stabilna forma
skwalenu stosowany miejscowo ma ogromne korzyści. Silnie nawilżając, manifestując również swoje silne właściwości
przeciwutleniające oraz detoksykujące może sprawić, że Twoja skóra będzie wyglądać na żywszą i zdrowszą. Regularne
stosowanie Skwalenu może również zwiększyć endogenną produkcję kolagenu, który stanowi "rusztowanie" dla naszej skóry, a
jego odpowiednia ilość jest niezbędna abyśmy mogli cieszyć się zdrową i jędrną skórą.
Enoxolon - pochodzący z korzenia lukrecji kwas glicyretynowy (enoxolon) wykazuje znaczące działanie przeciwzapalne, gdy jest
stosowany miejscowo. Łagodzi uczucie swędzenia i ogranicza odruch drapania.
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.

Sposób użycia Sprayu Bioderma Atoderm SOS Spray:

Sposób użycia:

Stosuj tak często, jak potrzebujesz

ETAP 1
Rozpyl na czystą skórę z odległości 20 cm.

ETAP 2
W razie potrzeby rozsmaruj.

ETAP 3
Pozostaw do wyschnięcia.

Przed aplikacją na twarz spryskaj dłoń. Nie wdychaj. Może być stosowany u noworodków, z wyjątkiem wcześniaków. Produkt nie jest
lekiem. Jeśli nie nastąpi widoczna poprawa stanu skóry lub jeśli problemy utrzymują się, skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia.
Do stosowania w monoterapii lub z zabiegami medycznymi po konsultacji z lekarzem. Ostrzeżenie: pojemnik pod ciśnieniem, może
pęknąć po podgrzaniu. Trzymać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia.
Nie przekłuwać ani nie palić. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50°C /
122°F. Chronić przed dziećmi.

Co zawiera Bioderma Atoderm SOS Spray:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, DIPROPYLENE GLYCOL, ISOSTEARYL ISOSTEARATE, SUCROSE STEARATE, SQUALANE,
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, PENTYLENE GLYCOL, GLYCYRRHETINIC ACID, DISODIUM EDTA, CELLULOSE GUM, MANNITOL,
POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6, XYLITOL, RHAMNOSE, TAMBOURISSA TRICHOPHYLLA LEAF EXTRACT, TOCOPHEROL, LECITHIN,
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, NIACINAMIDE, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT. (BI 732)
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

