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Bioderma Atoderm Creme de douche, kremowy żel do mycia
twarzy i ciała, 500 ml
 

Cena: 49,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Bioderma Atoderm Creme de douche

Kremowy żel pod prysznic do mycia twarzy i ciała do skóry normalnej i suchej.

Skład według INCI
Aqua/Water/Eau, Magnesium Laureth Sulfate, Methylpropanediol, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin,
Propanediol, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Peg-90 Glyceryl Isostearate, Styrene/Acrylates Copolymer, Zinc Gluconate, Citric Acid,
Fragrance (Parfum), Disodium Edta, Benzoic Acid, Xylitol, Mannitol, Laureth-2, Rhamnose, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Niacinamide,
Glucose, Fructooligosaccharides, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate.

Właściwości
Kremowy żel pod prysznic do mycia twarzy i ciała Bioderma Atoderm Creme de douche

Dzięki zawartości substancji natłuszczających kremowy żel pod prysznic Atoderm Crème de douche w naturalny sposób odbudowuje
oraz chroni płaszcz hydrolipidowy skóry normalnej i suchej, nie zaburzając jej równowagi.
Innowacyjny patent SKIN PROTECTTM o podwójnym działaniu biologicznym wzmacnia barierę ochronną skóry i zapewnia jej głębokie
nawilżenie, przywracają skórze komfort. Na długi czas.
Patent SKIN PROTECTTM wzmacnia funkcję barierową i długotrwale nawilża skórę przez działanie biologiczne.
Skóra jest odbudowana, a jej komfort, miękkość i elastyczność przywrócone.
Kremowy żel Atoderm Crème de douche działa w zgodzie ze skórą, chroni ją dzięki działaniu uzupełniającemu poziom lipidów oraz
podnosi poziom nawilżenia dzięki stymulacji produkcji kwasu hialuronowego.
Delikatnie myje i odświeża skórę.
Dzięki kremowej konsystencji oczyszcza i nawilża skórę.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Koi i chroni.
Nadaje skórze miękkość.
Jego delikatny zapach i kremowa konsystencja działają relaksująco.
Jest doskonale tolerowany przez skórę i oczy.
Nie powoduje pieczenia oczu.
Wzmacnia barierę ochronną skóry - Patent SKIN PROTECTTM.
Przeznaczenie
Skóra normalna i sucha.
Wrażliwa skóra twarzy i ciała.
Dla niemowląt, dzieci i dorosłych.
Stosowanie
Raz lub dwa razy dziennie.
Nałóż żel pod prysznic Atoderm Crème de douche na wilgotną skórę, spień, a następnie dokładnie spłucz.
Delikatnie osusz skórę.
Następnie zastosuj pielęgnację linii Atoderm np. ochronne mleczko Atoderm Lait lub odżywczy krem Atoderm Crème do ciała i odżywczy
krem Atoderm Nutritive do twarzy.
Świetnie sprawdza się do codziennej higieny bardzo wysuszonych dłoni.
W przypadku uporczywej suchości skóry skonsultuj się z lekarzem dermatologiem.
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