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Bioderma Atoderm Intensive gel-creme balsam do ciała o
intensywnie przeciwświądowym działaniu 500 ml
 

Cena: 109,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent BIODERMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Atoderm Intensive gel-crème to produkt przeznaczony dla skóry bardzo suchej, podrażnionej i atopowej, o świeżej i ultralekkiej
konsystencji, co ułatwia jego codzienną aplikację.
Balsam do ciała o intensywnie przeciwświądowym działaniu i ultralekkiej konsystencji
Skutecznie wzmacnia barierę ochronną skóry, poprzez zwiększenie syntezy lipidów – witamina PP
Łagodzi uczucie swędzenia i ogranicza odruch drapania – enoxolon
Zmniejsza adhezję bakterii S. aureus do powierzchni skóry – patent SKIN BARRIER THERAPYTM
Natychmiast się wchłania, znacznie ułatwiając codzienne czynności np. ubieranie się
Bardzo dobrze tolerowany
Przebadany pod kontrolą dermatologiczną
Skóra jest ukojona i nawilżona przez 24 h. Bariera ochronna skóry jest wzmocniona. Na długi czas.
Wspomaga pielęgnację skóry suchej ze skłonnością do wyprysku atopowego zgodnie z nowymi europejskimi zaleceniami w
dermatologii: kategoria „Emolient PLUS * *”

* Badanie kliniczne z udziałem 31 ochotników w wieku od 6 miesięcy do 65 lat, z łagodnym do umiarkowanego atopowym zapaleniem
skóry, leczonych kortykosteroidami przez 6 tygodni. * * Europejskie Forum Dermatologiczne - Zalecenia dotyczące leczenia egzemy
atopowej (atopowe zapalenie skóry), 2018.

Stosowanie
Raz lub dwa razy dziennie każdego dnia. Metoda 3-6-9 to nowa metoda usystematyzowania aplikacji emolientu. Został opracowany, aby
wskazać odpowiednią dawkę balsamu Atoderm Intensive gel-crème do aplikacji, a także stworzyć rutynę pozwalającą na codzienną
aplikację i trwałe efekty.
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Etap 1
Nakładaj na wcześniej oczyszczoną skórę.
3 dawki dla DZIECKA: 1 porcja na twarz, szyję i klatkę piersiową, 1 porcja na obie ręce i plecy, 1 porcja na obie nogi.
6 dawek dla DZIECKA: 1 dawka na twarz i szyję, 1 dawka na klatkę piersiową, 1 dawka na plecy, 1 dawka na obie ręce, 1
dawka na każdą nogę (x2).
9 dawek dla DOROSŁYCH: 1 dawka na twarz i szyję, 1 dawka na klatkę piersiową, 1 dawka na plecy, 1 dawka na każde
ramię (x2), 2 dawki na każdą nogę (x2).

Etap 2

Delikatnie wmasuj, aż do wchłonięcia produktu.

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