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BIODERMA Atoderm Xereane, Nawilżający balsam o
działaniu łagodzącym, 150 ml
 

Cena: 72,05 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml

Postać balsam

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma Atoderm Xereane, Nawilżający balsam o działaniu łagodzącym i w jakim celu się go używa?

Bioderma Atoderm Xereane to nawilżający balsam o działaniu łagodzącym dla skóry przesuszonej w wyniku chorób przewlekłych i
terapii medycznych.

Nawilża skórę i uzupełnia lipidy skóry wysuszonej przez niektóre zabiegi lub choroby
Odbudowuje barierę skórną
Intensywnie odżywia skórę
Szybko łagodzi uczucie dyskomfortu i swędzenia
Bardzo dobrze tolerowany - Bezzapachowy - Praktyczne, higieniczne opakowanie TUBAIRLESS™, ułatwiające aplikację

* Badanie kliniczne w onkologii na 41 pacjentach z suchością wywołaną chemioterapią przez 28 dni.

Korzyści:
Suchość skóry może wystąpić w określonych sytuacjach. W świetle specyfiki ekosystemu skóry i zgodnie z podejściem MEDI-SECURE,
Bioderma opracowała Atoderm Xereane, dermokosmetyczny produkt dla skór przechodzących właśnie niektóre choroby lub zabiegi, w
szczególności cukrzycę, dializę lub nowotwór.

1) Odżywianie:
D-Pantenol, pomaga poprawić nawilżenie skóry i wspiera jej rolę jako bariery ochronnej. Konsystencja wzbogacona w wosk jojoba i
masło Shea zapewnia skórze intensywne, długotrwałe odżywienie.

2) Komfort i odporność:
Aktywny składnik ANTALGICINE™ łagodzi uczucia dyskomfortu. Trzy czyste cukry zwiększają odporność skóry. Ta kombinacja
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składników aktywnych pomaga zmniejszyć uczucie swędzenia.

Nasze podejście jest zgodne z zasadami ekobiologii NAOS, aby lepiej chronić ekosystem skóry i wzmocnić jej naturalne mechanizmy.
Zamiast nadmiernego leczenia skóry musi nauczyć się, jak prawidłowo funkcjonować.

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:

podejście MEDI-SECURE
Podejście MEDI-SECURE zostało stworzone w celu ochrony i przywrócenia naturalnego ekosystemu skóry, przy jednoczesnym
zachowaniu ścisłych środków ostrożności dostosowanych do skóry osłabionej przez choroby przewlekłe lub terapie medyczne.
Starannie dobrane składniki podłoża oraz substancje aktywne, uznane przez środowisko medyczne, gwarantują optymalne
bezpieczeństwo. Skuteczność poparta została badaniami klinicznymi przeprowadzonymi pod nadzorem medycznym, w tym
onkologicznym. Praktyczne i higieniczne opakowania wykorzystują technologię TubairlessTM, ograniczając ryzyko zanieczyszczenia
produktu.

patent ANTALGICINE™
Uczucie dyskomfortu, a także drapanie, może zakłócić naturalny proces gojenia się skóry. Ta technologia pomaga regulować
reaktywność skóry.

Dzięki swojemu podejściu do opracowywania MEDI-SECURE Laboratorium Bioderma dba o osłabioną skórę. MEDI-SECURE ma na celu
ochronę i przywrócenie naturalnego ekosystemu skóry, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłych środków ostrożności dostosowanych
do skóry osłabionej przez zabiegi lub choroby:

1) Starannie wybrane składniki aktywne uznane przez pracowników służby zdrowia w celu zagwarantowania optymalnego
bezpieczeństwa.
2) Praktyczne, higieniczne opakowanie z technologią TUBAIRLESS™, ograniczające ryzyko dostania się zanieczyszczeń do środka.
3) Gwarantowana skuteczność poparta badaniami klinicznymi przeprowadzonymi pod nadzorem medycznym i onkologicznym.

Dla kogo?
Dla całej rodziny (dzieci powyżej 3. roku życia)

Badania:
Skóra jest największym organem naszego ciała. Niektóre choroby i zabiegi mogą na nią wpływać i powodować nierównowagę w
ekosystemie skóry, osłabiając ją. Sucha skóra jest jednym z najczęstszych skutków ubocznych niektórych chorób, takich jak cukrzyca
lub zabiegi onkologiczne czy dializy: 86% pacjentów poddawanych chemioterapii (a), 30% diabetyków (b) i 69% pacjentów dializowanych
(c) może odczuwać suchość. Ta suchość ma różne przyczyny w zależności od choroby lub obranej metody leczenia: - Wysoki poziom
cukru we krwi dla diabetyków - Złe funkcjonowanie nerek i niedobory witamin u pacjentów dializowanych - Niszczenie zdrowych
komórek w trakcie leczenia onkologicznego W konsekwencji skóra nie spełnia już swojej funkcji bariery ochronnej. Woda nie jest
zatrzymywana, przez co skóra staje się bardziej sucha. Ta suchość może wpływać na całe ciało i powodować swędzenie, wpływające na
codzienne samopoczucie. Może również powodować matowość skóry, szorstskość i dyskomfort. Niezbędne jest podjęcie właściwych
kroków w celu zachowania skóry w dobrej kondycji poprzez wybranie odpowiednich produktów wspierających ją podczas kuracji
lecznicnych lub choroby.

Wyniki potwierdzone badaniami medycznymi

Natychmiastowe rezultaty:

Odżywianie
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Natychmiast odżywia skórę : 90% (1)

Tolerancja produktu: 100% (1)

Łagodzi uczucie dyskomfortu i swędzenia
Łagodzi napięcie i swędzenie skóry: 86% (2)

(1) Test przeprowadzony na 20 ochotnikach w wieku od 27 do 70 lat, z suchą skórą ciała (60%) i bardzo suchą skórą ciała (40%).
(2) Test konsumencki przeprowadzony u 110 ochotników w wieku od 18 do 70 lat, z suchą lub bardzo suchą skórą twarzy i ciała.
(3) Badanie kliniczne z zakresu onkologii u 41 pacjentów z suchością wywołaną chemioterapią przez 28 dni.

Długotrwałe rezultaty:

Zmniejsza suchość skóry

Poprawa suchości skóry : 95% z badanych
U 50% przebadanych suchość skóry nie powróciła (3)

Łagodzi

Uczucie swędzenia zmniejszone o 90% (3)
Uczucie podrażnienia zmniejszone o 77,8% (3)

Wpływ na codzienne życie

Ogranicza wpływ na jakość życia : -80% (3)

(1) Test przeprowadzony na 20 ochotnikach w wieku od 27 do 70 lat, z suchą skórą ciała (60%) i bardzo suchą skórą ciała (40%).
(2) Test konsumencki przeprowadzony u 110 ochotników w wieku od 18 do 70 lat, z suchą lub bardzo suchą skórą twarzy i ciała.
(3) Badanie kliniczne z zakresu onkologii u 41 pacjentów z suchością wywołaną chemioterapią przez 28 dni.

Składniki aktywne Nawilżającego balsamu o działaniu łagodzącym Bioderma Atoderm Xereane:

D-Panthenol - wykazuje działanie łagodząco-regenerujące. Pantenol jako środek chroniący skórę o właściwościach
przeciwzapalnych nawilża skórę oraz poprawia jej elastyczność. Wiąże i zatrzymuje wodę w skórze, nawilżając ją i
pozostawiając ją miękką, gładką i bardziej elastyczną. Łagodzi również zaczerwienienia, stany zapalne skóry oraz małe
podrażnienia. Poza jego aktywnością przeciwzapalną bierze on także udział w aktywacji proliferacji komórek, które są ważne dla
gojenia się ran i przywracania funkcji bariery skórnej.
Masło Shea - Odżywa, 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, a słońce pozostaje bez wątpienia jednym z najmocniej przyczyniających się do starzenia skóry
czynników.
Wosk jojoba - jest bardzo skuteczną, wielozadaniową substancją sprawdzającą się w codziennej rutynie dbania o skórę. Jest
humektantem, w związku z tym zatrzymuje wodę w skórze dbając o jej ciągłe nawilżenie. Wykazuje działanie antyseptyczne. Z
uwagi na zawartość witaminy E działa przeciwutleniająco. Normalizuje produkcję sebum oraz jednocześnie jest
niekomedogenny. Z uwagi na właściwości antyoksydacyjne może sprzyjać produkcji kolagenu, który nadaje skórze jędrność. Ma
właściwości kojące.
Aktywny składnik ANTALGICINE - łagodzi uczucia dyskomfortu. Trzy czyste cukry zwiększają odporność skóry. Ta kombinacja
składników aktywnych pomaga zmniejszyć uczucie swędzenia.

Sposób użycia Nawilżającego balsamu o działaniu łagodzącym Bioderma Atoderm Xereane:

Sposób użycia:

Raz lub dwa razy dziennie

ETAP 1
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Oczyść skórę delikatnym produktem higienicznym. Wybierz prysznic niż długie kąpiele. Nie myj zbyt ciepłą wodą.

ETAP 2
Osusz skórę delikatnie, by nie uszkodzić blizn.

ETAP 3
Aplikuj Atoderm Xereane na twarz i/lub ciało raz lub dwa razy dziennie.
Nie myj skóry zbyt ciepłą wodą. Unikaj długich kąpieli. Delikatnie osuszaj skórę, by uniknąć uszkodzenia skóry. Unikaj peelingów, które
uszkadzają skórę. Jeśli suchość skóry utrzymuje się, zasięgnij porady lekarza.

Jestem pacjentem w trakcie terapii - jak stosować ten preparat?
Raz lub dwa razy dziennie.

ETAP 1
Nakładaj na twarz i/lub ciało po oczyszczeniu delikatnym produktem myjącym.
Nie myj skóry zbyt ciepłą wodą. Unikaj długich kąpieli. Delikatnie osuszaj skórę, by uniknąć uszkodzenia skóry. Unikaj peelingów, które
uszkadzają skórę. Jeśli suchość skóry utrzymuje się, zasięgnij porady lekarza.

Co zawiera Bioderma Atoderm Xereane, Nawilżający balsam o działaniu łagodzącym:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) OIL, BUTYLENE GLYCOL, PANTHENOL, JOJOBA ESTERS, BEHENYL
ALCOHOL,
HYDROGENATED CASTOR OIL, SQUALANE, SUCROSE STEARATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED WAX, PENTYLENE
GLYCOL,
SODIUM CITRATE, SUCROSE LAURATE, SODIUM POLYACRYLATE, CITRIC ACID, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, POLYACRYLATE
CROSSPOLYMER-6, XANTHAN GUM, POLYGLYCERIN-3, MANNITOL, XYLITOL, RHAMNOSE, ACACIA DECURRENS FLOWER WAX,
ACETYL DIPEPTIDE-1 CETYL ESTER. (BI 755),
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