
Atoderm Prèventive
HRANLJIVA KREMA ZA NEGO IZRAZITO SUHE KOŽE 
DOJENČKOV IN OTROK, 200 ml
Potencialno atopijska koža
Omejuje poslabšanje suhosti kože / Za obraz in telo / Za 
dojenčke* in otroke
INOVACIJA
INDIKACIJE: Hranljiva krema za nego izrazito suhe kože 
dojenčkov* in otrok.
LASTNOSTI: 60% dojenčkov se rodi s poškodovano kožno 
bariero, česar posledica je zelo suha1 koža. Pred prvim letom 
se pri 20% dojenčkov razvije atopijska koža, katere značilnost 
so močni in ponavljajoči se ciklusi suhosti2 kože. Znanstveniki 
priporočajo zgodnjo nego dojenčkov, z namenom vzdrževanja 
zdrave kožne bariere.
Inovacija Laboratorija BIODERMA - Atoderm Prèventive 
predstavlja najnovejšo generacijo dermo-hranljivih krem, ki 
že takoj po rojstvu omejujejo poslabšanje suhosti kože. Zelo 
suha potencialno atopijska koža.
Ekskluzivni kompleks Lipigenium® vsebuje esencialne 
maščobne kisline (omega-3 in -6) in biolipide (ceramide), ki 
so sicer naravno prisotni v koži, vendar pa v pomanjkanju 
pri dojenčkih s suho kožo. Biolipidi posnemajo organizacijo 
kožnih lipidov in se zato popolnoma združijo s kožo, ob tem 
pa ustvarijo naraven zaščitni film. Biološko spodbujajo 
produkcijo lipidov in proteinov (filagrin), ki povezujejo 
medcelični cement, za takojšnje in dolgotrajno ohranjanje 
zdrave kožne bariere. 
Patent Skin Barrier Therapy® po eni strani omejuje adhezijo 
in širjenje Staphylococcus aureus-a, po drugi strani pa 
prodiranje alergenov, ki so glavni povzročitelji poslabšanja 
suhosti kože.
Koža se okrepi, je zaščitena, suhost pa zmanjšana. 
Izdelek ima izjemno pomirjujočo teksturo, nežen vonj in 
je hipoalergen. Lepo se razmaže in hitro vpije. Odlična 
toleranca.
UPORABA: Kožo najprej umijte s čistilno kremo Atoderm 
Crème Lavante, nato 1-krat do 2-krat na dan nanesite 
Atoderm Prèventive. Primeren je za obraz in telo.
Ne vsebuje parabenov. Hipoalergen.
*Lahko se uporablja pri novorojenčkih, z izjemo 
nedonošenčkov. Če suhost traja, se posvetujte z zdravnikom.
PEDIATRIČNA VARNOSTNA LESTVICA
Atoderm Prèventive je izdelan v skladu s sledečimi zavezami:
VARNOST: z zmanjšanjem tveganosti alergij so sestavine 
skrbno izbrane in izključene so vse tiste, za katere se ne ve, 
ali so popolnoma varna. Dišava ne vsebuje alergenov.
UČINKOVITOST: izbira najbolj čistih aktivnih sestavin 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.
PROIZVAJALEC: BIODERMA Lyon, Francija. 
ZASTOPNIK: Sabex d.o.o., Poslovna cona A 18, Šenčur
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