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Bioderma ABCDerm Peri-oral - krem ochronno-łagodzący do
skóry wokół ust 40 ml
 

Cena: 72,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent BIODERMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka   
  
  
  
  WSKAZANIA DZIAŁANIE WŁAŚCIWOŚCI SPOSÓB UŻYCIA KLUB BIOSFERA  

  
  

Podrażniona skóra wokół ust

Podrażnienia powstałe w wyniku działania śliny na skórę (powtarzające się tarcie
smoczkiem lub kciukiem), potencjalnie zaostrzone przez zimno i wiatr

Dla niemowląt, dzieci i dorosłych
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Koi, nawilża i regeneruję podrażnioną skórę wokół ust

Łagodzi podrażnienia wywołane odruchowym oblizywaniem ust przy ujemnych
temperaturach

 

  

Zawiera optymalne dawki identyfikowalnych składników aktywnych

Nie zawiera środków, co do których bezpieczeństwa nie ma pewności

Produkt jest doskonale tolerowany, bezpieczny w 100% i dopasowany do potrzeb
delikatnej skóry niemowląt

Nie zawiera parabenów

Bezzapachowy

 

  

Dwa lub trzy razy dziennie.

Nałóż krem na oczyszczoną i delikatnie osuszoną skórę wokół ust.

Produkt można stosować do pielęgnacji noworodków z wyjątkiem wcześniaków.

Ze względów higienicznych zamknij dokładnie po użyciu.

Kolor kremu wynika z pochodnych miedzi zawartych w tym produkcie. Po
nałożeniu na skórę kosmetyk staje się bezbarwny.
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Klub BIOsfera

Dołącz do Klubu BIOsfera jeszcze dziś, zdobywaj punkty i odbieraj darmowe produkty za zakupy produktów marki BIODERMA. Zyskaj
dostęp do dedykowanych poradników, strefy edukacyjnej i porad przygotowanych specjalnie dla Ciebie.

   

    

 

  

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TYM PRODUKCIE

  
  

 
  

Produkt opracowany w oparciu o zasady dermatologicznego bezpieczeństwa i tolerancji. To jedyny produkt do pielęgnacji podrażnionej
skóry wokół ust, który działa bezpośrednio na przyczynę podrażnień. Dzięki zawartości opatentowanego kompleksu AmylprivTM krem
neutralizuje znajdujący się w ślinie enzym #℣佐⌡⌀愀洀礀氀愀稀愀⌡⍃倣℣, który odpowiada za pogorszenie stanu skóry. Składniki kremu szybko i skutecznie
łagodzą zaczerwienienia #℣佐⌡⌀猀甀戀猀琀愀渀挀樀攀 愀欀琀礀眀渀攀Ⰰ 洀椀渀⸀ 攀渀漀砀漀氀漀渀 椀 戀攀琀愀 猀椀琀漀猀琀攀爀漀氀⌡⍃倣℣ i regenerują uszkodzony naskórek #℣佐⌡⌀猀甀戀猀琀愀渀挀樀攀
odbudowujące i nawilżające, min. alantonina#℣䍐⌡⌀⸀ 匀瀀攀挀樀愀氀渀愀 欀漀渀猀礀猀琀攀渀挀樀愀 欀爀攀洀甀 漀搀最爀愀搀稀愀 猀欀爁ᤀ 漀搀 挀稀礀渀渀椀欀眀 稀攀眀渁ᤀ琀爀稀渀礀挀栀 ⌡⍏倣℣smoczek,
zimno itp.).
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UZUPEŁNIJ SWÓJ PROGRAM

  
  
  
  
 

  

 Bioderma ABCDerm moussant - łagodny żel myjący do włosów i ciała 1000 ml  
SPRAWDŹ   
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 Bioderma ABCDerm H2O - płyn micelarny dla dzieci i niemowląt 1000 ml  
SPRAWDŹ   
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 Bioderma ABCDerm Hydratant - emulsja ultra-nawilżająca 200 ml  
SPRAWDŹ   

  
  
 

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

http://www.aptekaotc.pl
https://www.cefarm24.pl/bioderma-abcderm-hydratant-emulsja-ultra-nawilzajaca-200-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

  

Bioderma Photoderm KID spray ochronny dla dzieci SPF 50+ 200 ml  
SPRAWDŹ   

 

 

 

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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