
ABCDerm Cold-Cream, Crème 
Visage Nourrissante,  40 ml
HRANILNA KREMA ZA OBRAZ S COLD KREMO
Za obraz  
Hrani, mehča, ščiti 
Za dojenčke in otroke 
Hipoalergen izdelek / Ne vsebuje parabenov
INDIKACIJE: ABCDerm Cold-Cream je zaščitna 
nega, posebej formulirana v skladu z zavezo 
ABCDerm dermatološko varnostjo. Namenjena 
je normalni do suhi koži, ki je postala krhka 
zaradi zunanjega stresa (veter, mraz, trda voda, 
vročina...). LASTNOSTI: Krema je formulirana 
z izjemno pomembnimi aktivnimi sestavinami, 
bogatimi z nujnimi dermatološkimi maščobnimi 
kislinami, ki pri suhi koži pomagajo ohranjati 
barierno funkcijo povrhnjice in izboljšajo 
sposobnost zardrževanja vode v koži. Kremna, 
bogata tekstura (emulzija »voda v olju«) nudi 
dolgotrajno olajšanje pred občutkom izsušenosti, 
neudobja in zategovanja.
Koža izdelek odlično prenaša. 
NAVODILA ZA UPORABO: Nanesite enkrat ali 
dvakrat na dan na popolnoma suho kožo, ki je bila 
predhodno očiščena z ABCDerm Cold-Cream, 
Hranilno čistilno kremo za obraz in telo s cold 
kremo. Primerno za novorojenčke, z izjemo 
nedonošenčkov. Zaradi higienskih razlogov 
priporočamo, da po uporabi izdelek temeljito 
zaprete. Testirano pod dermatološkim nadzorom. 
DERMATOLOŠKA VARNOST: Strokovnjak 
za biologijo kože - napredne raziskave iz 
Laboratorija BIODERMA, ohranjajo in krepijo 
naravno fiziološko ravnovesje pri vsakem tipu 
kože, tudi pri občutljivi otroški koži. Izdelki 
so varni za otroško kožo  in upoštevajo njeno 
krhkost, kar je tudi osnovno načelo nove linije 
ABCDerm, katere dermatološke zaveze so:
VARNOST: razvijamo formule, ki ne vsebujejo 
parabenov, barvil, fenoksietanola, klorfenesina, 
klorheksidina, BHA, BHT, MIT-MCIT, phthalate ali 
eteričnih olj.
UČINKOVITOST: izbiramo le najbolj čiste 
molekule v optimalnih količinah za dermatološko 
dokazano učinkovitost in popolno upoštevanje 
kože.
TOLERANCA: zmanjšana količina izbranih 
sestavin in s tem zagotavljena varnost in udobje.
SLEDLJIVOST: spremljanje vseh naših izdelkov 
pri vsakem procesnem koraku - od proizvodnje do 
prodajnega mesta, s čimer  kupcu zagotavljamo 
popolno zaupanje v uporabo izdelka.Sestavine 
navedene na ovojnini. 
PROIZVAJALEC: BIODERMA Lyon, Francija. 
ZASTOPNIK: Sabex d.o.o., Poslovna cona A 18, 
Šenčur LETO UVOZA: 2017 B839Z00


