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Emolium Suncare Mineralny spray ochronny SPF 50+ 100 ml
 

Cena: 54,40 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać emul.

Producent PERRIGO POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Emolium Suncare SPF 50+ to mineralny spray ochronny stworzony do ochrony skóry przed szkodliwym promieniowaniem UVB (SPF
50+), UVA (22) i podczerwonym (IR), które mogą powodować podrażnienia i zaczerwienienia skóry. Delikatna formuła sprayu oparta na
filtrach mineralnych sprawia, że jest odpowiednia dla całej rodziny - niemowląt od 1. dnia życia, dzieci i dorosłych. Jest szczególnie
polecana dla osób o wrażliwej, suchej, atopowej skórze lub z alergią na filtry chemiczne.

Spray Emolium Suncare SPF 50+ ma wiele korzystnych składników pielęgnacyjnych, takich jak:

Witamina E: chroni, wygładza i nawilża skórę.
Tlenek cynku: łagodzi stany zapalne i pełni funkcję filtra UV.
Olej sojowy: zmiękcza i nawilża skórę, ogranicza utratę wody przez naskórek.
Oleinian decylu: odbudowuje barierę lipidową skóry, nadaje jej miękkość, gładkość i wspomaga regenerację.
Po zastosowaniu sprayu skóra jest nie tylko chroniona przed szkodliwym działaniem słońca, ale także nawilżona, natłuszczona, gładka i
zregenerowana.

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

Składniki
Caprylic/Capric Triglyceride, Decyl Oleate, Cocoglycerides, Zinc Oxide (nano), Propylheptyl Caprylate, Titanium Dioxide, C12-15 Alkyl
Benzoate, Polyhydroxystearic Acid, Silica Dimethyl Silylate, Tocopheryl Acetate, Alumina, Stearic Acid, Isostearic Acid, Hydrogenated
Palm Glycerides Citrate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Tocopherol

Stosowanie
Sposób użycia Emolium Suncare mineralny spray ochronny
Nakładaj równomiernie na skórę twarzy co najmniej 15 min. przed ekspozycją na słońce. Można nałożyć spray na twarz, uprzednio
aplikując go na dłonie. Pamiętaj o omijaniu okolicy oczu przy rozsmarowywaniu produktu. Powtórz aplikację w przypadku długotrwałego
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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.

Producent
Perrigo Poland Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
100ml
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