
Atoderm SOS Spray
Atoderm SOS sprej, 200 ml
Srbenje pomiri v 60-ih sekundah in deluje 6 ur*.
Proti srbenju, izjemno pomirjujoč  
V primeru pogostega ali začasnega srbenja
Za razdraženo, suho do zelo suho občutljivo kožo, v 
primeru atopijskega dermatitisa, kronične koprivnice 
ali urtikarije, kontaktnega ekcema, senilne kseroze, 
luskavice ali psoriaze.
Za odrasle, otroke in dojenčke / Za obraz in telo
Srbenje se lahko pojavi kadar koli, ne glede na njegov 
vzrok. Atoderm SOS sprej pomiri srbenje v 60-ih 
sekundah in deluje 6 ur*. Tehnologija Skin Relief 
v kombinaciji s pomirjujočo dermatološko aktivno 
sestavino deluje na izvor biološkega procesa srbenja 
in je usmerjena neposredno na kožne celice. Patent 
Skin Barrier Therapy™ ščiti tudi najbolj suho kožo 
pred bakterijo, ki povzroča draženje. Njegova izjemno 
lahka tekstura poskrbi za takojšen občutek svežine 
in udobja. Nanese se izjemno hitro in enostavno. 
Uporablja se lahko kadar koli podnevi ali ponoči. Izdelek 
je primeren tudi za atopijsko kožo. Odlična kožna in 
očesna toleranca. 
Nekomedogen. Brez parabenov. Hipoalergen.
Na oblačilih ne pušča madežev. Klinično testiran. 
UPORABA: Razpršite po čisti koži z razdalje 20 cm. 
Če je potrebno, razmažite. Pustite, da se posuši. 
Uporabljajte po potrebi.
Izjemno hiter 360° nanos v enem samem enostavnem 
koraku (idealen za težje dosegljive predele).
Lahko se uporablja pri novorojenčkih, z izjemo nedonošenčkov. 
Izdelek ni zdravilo. Če pri stanju kože ni vidnih izboljšav ali če 
se težave nadaljujejo, se posvetujte z zdravstvenim delavcem. 
Lahko se uporablja samostojno ali glede na zdravniški nasvet v 
kombinaciji z zdravljenjem z zdravili. 
OPOZORILO: če pršilo zaide v oči, oko izperite z vodo. Hranite 
zunaj dosega otrok. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira 
pri segrevanju. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, 
odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne 
preluknjajte ali sežigajte niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno 
svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50° C/122° F. 
*Klinična študija izpeljana na 118-ih osebah, 21 dni.  
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