ABCDerm Péri-oral, 40 ml

KREMA ZA POMIRITEV IN OBNOVO
RAZDRAŽENE KOŽE OKOLI UST
Za dojenčke in otroke
Ne vsebuje dišav / Hipoalergen izdelek
Pomirja, čisti, obnavlja
INDIKACIJE: ABCDerm Péri-oral je posebej
formulirana v skladu z zavezo ABCDerm
dermatološko varnostjo. Pri dojenčkih in
otrocih pomirja, čisti in obnavlja razdraženo
kožo okoli ust. LASTNOSTI: Patent Amylpriv
(patent BIODERMA) se aktivno bori proti encimu
amilaza, ki je prisoten v slini in izjemno draži
občutljivo kožo okoli ust. Izdelek združuje
izolacijsko in zaščitno teksturo s sestavinami,
ki čistijo, pomirjajo in obnavljajo z namenom,
da zmanjšajo razdraženost perioralnih lezij,
spodbujajo obnovo kožne bariere, pomirijo
rdečino in koži povrnejo udobje. Enostavno se
razmaže, na koži ne pušča belih sledi. Odlična
kožna toleranca.
NAVODILA ZA UPORABO: Potem, ko kožo
očistite in temeljito osušite, izdelek nanesite 2do 3-krat na dan na razdražen predel okoli ust.
Ne nanašajte na poškodovano kožo ali na vlažne
lezije. Če razdraženost ne mine, se posvetujte z
zdravnikom. Primerno za novorojenčke, z izjemo
nedonošenčkov. Zaradi higienskih razlogov
priporočamo, da po uporabi izdelek temeljito
zaprete. Po nanosu je krema brezbarvna; barva
kreme je naravna, zaradi bakrovih derivatov, ki
so prisotni v njej. 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, ftalatov
ali eteričnih olj. UČINKOVITOST: izbiramo le
najbolj čiste molekule v optimalnih količinah
za dermatološko dokazano učinkovitost in
popolno spoštovanje kože. TOLERANCA:
zmanjšana količina izbranih sestavin in s tem
zagotovljena 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.
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