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BIODERMA Atoderm Intensive Baume kojący balsam
emolientowy do skóry atopowej 500ml
 

Cena: 92,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, odbudowujące

Miejsce
stosowania

ciało, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Naos Poland

Postać balsam

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry atopowa, bardzo sucha, podrażniona, sucha,
wrażliwa

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Właściwości bezzapachowy

Opis produktu
 

WSKAZANIA

Do codziennej pielęgnacji skóry bardzo suchej, podrażnionej oraz atopowej
Skóra zrogowaciała, łuszcząca się i szorstka w dotyku
Jako uzupełnienie terapii kortykosteroidami lub po zakończonym leczeniu dermatologicznym
Emolient do twarzy i ciała dla dzieci ze skórą atopową (od 1 dnia życia z wyjątkiem wcześniaków)

DZIAŁANIE

Łagodzi swędzenie i podrażnienia skóry atopowej i bardzo suchej
Za pomocą mechanizmów biologicznych odbudowuje barierę ochronną skóry
Przywraca komfort, wydłużając okresy pomiędzy fazami podrażnienia*
Poprawia jakość życia całej rodziny*
Doskonały emolient dla dzieci
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Zalety produktu:

U 76% badanych, którzy stosowali produkt przez sześć miesięcy, nie wystąpiły nawroty.

* Badanie kliniczne z udziałem 130 pacjentów w wieku od 6 miesięcy do 15 lat cierpiących na umiarkowaną formę AZS. Produkt nakładano dwa
razy dziennie przez sześć miesięcy.

WŁAŚCIWOŚCI

Balsam bezzapachowy
Nie zatyka porów

BIOLOGICZNE DZIAŁANIE

Zawartość substancji aktywnej o właściwościach przeciwświądowych PEA sprawia, że balsam Atoderm Intensive Baume do
skóry atopowej szybko redukuje swędzenie i potrzebę drapania.
Wzbogacony o substancje kojące i oczyszczające, błyskawicznie łagodzi podrażnienia i trwale przywraca barierę ochronną skóry
atopowej i bardzo suchej. Działanie to zawdzięcza dodatkowi unikalnego kompleksu LipigeniumTM (zbudowanego z biolipidów,
które naturalnie występują w naskórku).
Balsam emolientowy Atoderm Intensive Baume zawiera także kompleks Skin Barrier TherapyTM, który ogranicza czynniki
zaostrzające stopień przesuszenia skóry – adhezję i proliferację Staphylococcus aureus oraz penetrację alergenów. W
konsekwencji biologicznie odtwarza spójność bariery skórnej.

SPOSÓB UŻYCIA

Raz lub dwa razy dziennie, siedem dni w tygodniu.
Atoderm Intensive baume można stosować codziennie i łączyć z kortykosteroidami.
Emolient nakładać na dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy i ciała
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