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BIODERMA ATODERM SOS Spray 200 ml
 

Cena: 75,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

O produkcie
Atoderm SOS Spray
Ultra łagodzący spray eliminujący swędzenie skóry

Częsty lub tymczasowy świąd skóry,
Podrażniona, sucha, bardzo sucha i atopowa skóra wrażliwa,
Wyprysk kontaktowy, łuszczyca, kseroza starcza, przewlekła pokrzywka,
Odpowiedni dla całej rodziny (niemowląt*- dzieci - dorosłych).
* Może być stosowany u noworodków, z wyjątkiem wcześniaków.

Ciało Twarz Dorośli Dzieci Niemowlęta

Niezależnie od przyczyny świąd może się pojawić w każdej chwili. Atoderm SOS Spray łagodzi swędzenie w 60 sekund na okres 6 godzin
od aplikacji.

Zmniejsza potrzebę drapania zapewniając natychmiastowy komfort.

Ultra lekka konsystencja zapewnia natychmiastowe uczucie świeżości.

Formuła składająca się z bardzo drobnych mikro-kropelek zapewnia równomierne rozprowadzenie preparatu po skórze twarzy i ciała.

Niezwykle wygodna aplikacja 360° w multipozycyjnym, higienicznym spray'u (idealna, aby aplikować produkt na trudnych do sięgnięcia
miejsc na skórze).

Zachowuje fizjologiczne pH skóry (pomiędzy 5 a 5,5). Testowany klinicznie.

Testowany pod nadzorem dermatologicznym.
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Doskonale tolerowany przez skórę
Nie zatyka porów
Nie plami ubrań
Bez środków zapachowych i alkoholu
Produkt nie jest lekiem. Jeśli nie nastapi poprawa kondycji skóry lub problem będzie się nadal utrzymywać skonsultuj się z lekarzem
dermatologiem lub farmaceutą.

Może być stosowany samodzielnie lub jako uzupełnienie kuracji medycznej zaleconej przez lekarza.

Spray 200 ml
Biologiczne działanie

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.

Nowy patent Skin Relief Technology (zawiera ekstrakty z Ambory i zielonej herbaty) połączony ze znaną z kojącego działania
dermatologiczną substancją czynną (Enoxolone) blokuje biologiczny proces odpowiedzialny za swędzenie od pierwszych chwil po
zastosowaniu preparatu i działa bezpośrednio na każdy czynnik wywołujący świąd.

Patent Skin Barrier Therapy™ chroni nawet najbardziej suchą skórę przed bakteriami, które powodują wzmaganie się świądu.

Witamina PP oraz skwalen uzupełniają formułę Atoderm SOS Spray, aby dostarczyć lipidy niezbedne do wzmocnienia bariery skórnej.

Rezultat: Skóra jest natychmiastowo złagodzona, a potrzeba drapania zostaje zmniejszona.

Natychmiastowe uczucie komfortu, długotrwałe nawilżenie oraz intensywna ochrona.

SPOSÓB UŻYCIA

Rozpyl na czystą skórę z odległości 20 cm.
W razie potrzeby rozsmaruj.
Pozostaw do wyschnięcia.
Stosuj tak często, jak jest to potrzebne.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania: Pojemnik pod ciśnieniem: może ulec pęknięciu pod wypływem wysokiej temperatury.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł mogących spowodować zapłon. Nie
podpalać.

Nie przekłuwać i nie palić nawet po zużyciu. Chronić przed ekspozycją na słońce. Nie wystawiać na działanie temperatur
przekraczajacych 50°C. Przechowywać poza zasiegiem dzieci.

INGREDIENTS - SKŁAD

AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, DIPROPYLENE GLYCOL, ISOSTEARYL ISOSTEARATE, SUCROSE STEARATE, SQUALANE,
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, PENTYLENE GLYCOL, GLYCYRRHETINIC ACID, DISODIUM EDTA, CELLULOSE GUM, D.A.F.
(Dermatological Advanced Formulation), POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6, TAMBOURISSA TRICHOPHYLLA LEAF EXTRACT,
TOCOPHEROL, LECITHIN, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, NIACINAMIDE, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT,
FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT.
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