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Emolium Suncare Mineralny krem ochronny SPF 50+ 50 ml
 

Cena: 45,19 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent PERRIGO POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Krem ochronny Emolium Suncare z SPF 50+ to mineralny produkt, który został specjalnie opracowany, aby zapewnić skuteczną ochronę
przeciwsłoneczną dla niemowląt od pierwszego dnia życia, dzieci i dorosłych. Jego delikatna formuła pozwala na stosowanie na różne
rodzaje skóry, w tym:

Skóra sucha
Skóra wrażliwa
Skóra z alergią na filtry chemiczne
Skóra atopowa
Krem zawiera filtry mineralne, które skutecznie i bezpiecznie chronią przed promieniowaniem UVA, UVB i podczerwonym (IR),
minimalizując ryzyko podrażnień słonecznych. Dodatkowo, formuła produktu została wzbogacona o składniki pielęgnacyjne, które mają
następujące działanie:

Ekstrakt z alg i witamina E wtórnie nawilżają skórę, wzmacniając jej warstwę lipidową.
Tlenek cynku łagodzi i koi podrażnienia, przyspieszając regenerację naskórka.
Trójglicerydy z oleju z ostropestu wygładzają skórę i ułatwiają aplikację kremu.

Wskazania
od 1. dnia życia,100% filtrów mineralnych,bardzo wysoka ochrona,wodoodporny,UVB+UVA+IR

Składniki
Aqua, Titanium Dioxide, C12-15 Alkyl Benzoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Zinc Oxide (nano), Dicaprylyl Carbonate, Tripelargonin,
Polyhydroxystearic Acid, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Glycerin, Alumina, Stearic Acid, Magnesium Stearate, Laminaria Ochroleuca
Extract, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Hydroxyacetophenone, Isostearic Acid, Tocopherol

Stosowanie
Sposób użycia mineralnego kremu ochronnego Emolium Suncare
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Emolium Suncare nanoś równomiernie na skórę ciała co najmniej 15 min. przed ekspozycją na słońce.
Aplikację kremu z filtrem mineralnym 50+ najlepiej powtórz kilkukrotnie w ciągu dnia, zwłaszcza w przypadku długotrwałego
przebywania na słońcu, starcia preparatu z powierzchni skóry lub po kąpieli.

Nawet przy stosowaniu produktu ochrony przeciwsłonecznej niewskazane jest długotrwałe przebywanie na słońcu. Chroń niemowlęta i
dzieci przed bezpośrednim światłem słonecznym. Staraj się unikać przebywania na zewnątrz w okresie intensywnego nasłonecznienia
między 12:00-15:00. Nadmierne przebywanie na słońcu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia.

Ze względu na właściwości filtrów mineralnych produkt może pozostawiać białe ślady na ubraniu.

Producent
Perrigo Poland Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
50ml
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