
D RY O R  ATO P I C   
P R O N E  S K I N  -  N L  

PEDIATRIC FACIAL BALM 
 

GEZICHTSMOISTURISER VOOR MOMENTEN VAN 
IRRITATIE,  EXTREME DROOGHEID OF ATOPISCHE 
HUID  
  
Lichte textuur balsem die de huidbarrière herstelt en jeuk vermindert. 
Voedt, verzacht en kalmeert de droge, zeer droge of atopische huid en 
zorgt voor een beter comfort. Is ideaal in gevallen van : 

- Sporadische irritaties (bijvb rond de mond of de neus) 
- Sporadisch eczeem (bijvb door wrijving van kledij) 
- Extreme droogte (bijvb in winter of bij koude) 
- Roodheid (bijvb bij plotse temperatuurschommelingen) 

 
 
Voordelen  

• Een drievoudige werking dankzij zijn complete formule: herstelt de huid + 
beschermt de huidbarrière + verlicht irritatie 

• Verrijkte formule met Omega 3, 6 en 9 
• Geeft een onmiddellijk gevoel van comfort 
• Is werkzaam bij atopisch dermatitis door het doorbreken van de jeuk/krab 

cyclus 
• Pediatrisch getest ook op atopische huid 
• Verlicht snel het jeuk en trekkerig gevoel 

 
Hoofdbestanddelen  

• Skinrepair 4% : Biomimetisch complex dat bestaat uit Bisabolol voor een 
kalmerende werking en regeneratieve bestanddelen zoals BIO ceramiden en 
Fytosterolen. 

• Skindefense 4% : Polysacchariden die zich als het ware rond de huid 
wikkelen om de hechting van bacteriën te voorkomen en de huidbarrière te 
versterken.   

• Glycerine 3%: Het bevordert hydratatie en waterbehoud  
• Skincalm 2%: Een molecule op basis van haver met anti-inflammatoire, 

anti-histamine en anti-irritatie eigenschappen voor een verzachtende 
werking.  



• Shea butter 2%: Met een hoge concentratie aan vitaminen en mineralen is 
dit een excellente cellulaire regenerator. Het helpt de balans van de huid te 
herstellen waardoor hij zacht en gehydrateerd is. 

• Avocado Oil  1%: Olie met een hoge concentratie aan Omega 3, 6 en 9 die 
de huid voeden en de huidbarrière herstellen. 

• Vitamine F 1%: Groep van essentiële  omega 3 en 6 vetzuren die helpen tegen 
droge huid problemen, eczema en littekens. 

• Vitamine E 0.25%: Sterke antioxidant die de cellen beschermt tegen 
oxidatieve stress en vrije radicalen. 

 
Tevredenheidsscore bij de gebruikers : 

85% Onmiddellijke verlichting  

70% Intensieve voeding  

90% Verzacht de huid  

 
Gebruik 
 
Geschikt voor dagelijks gebruik. Breng het gelijkmatig aan op het gezicht of 
de nek zo vaak als nodig.  
 
Product info  
Inhoud: 50 ml 

CNK: 4472-221 

Publieksprijs: € 13.95 

Dermatologisch & pediatrisch getest ook op atopische huid 

Met uitsluitend oliën van plantaardige basis 

Hoge tolerantie van de huid 

Aangepaste pH  

Verkrijgbaar in de apotheek  

 

Optimaliseer je huidverzorgingsroutine met  

4472-197 Pediatric Oil Soap 

4472-239 Pediatric Emollient Cream  

 

  




