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BIODERMA ABCDERM PERI-ORAL Krem ochr/łag.d
 

Cena: 63,45 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

O produkcie
ABCDerm Péri-oral
Krem ochronno-łagodzący do skóry wokół ust dla dzieci i niemowląt

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
Od 1-go dnia życia
Dzieci Niemowlęta

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
Bezzapachowy

Tubka 40 ml
Biologiczne działanie

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 (amylaza), który odpowiada za pogorszenie
stanu skóry.
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 Składniki kremu szybko i skutecznie łagodzą zaczerwienienia (substancje aktywne, min. enoxolon i beta sitosterol) i regenerują
uszkodzony naskórek (substancje odbudowujące i nawilżające, min. alantonina). Specjalna konsystencja kremu odgradza skórę od
czynników zewnętrznych (smoczek, zimno itp.).

SPOSÓB UŻYCIA

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.

INGREDIENTS - SKŁAD

AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, ETHYLHEXYL PALMITATE, PARAFFINUM LIQUIDUM/MINERAL OIL/HUILE MINERALE, PANTHENOL,
PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, SODIUM CITRATE, BETA-SITOSTEROL, CAPRYLOYL
GLYCINE, GLYCYRRHETINIC ACID, ALLANTOIN, COPPER SULFATE, ZINC SULFATE, TAMARINDUS INDICA EXTRACT, PENTYLENE
GLYCOL, DEXTRIN, SODIUM HYDROXIDE.
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