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EMOTOPIC, Dermo-ochronny krem mineralny do
codziennego stosowania SPF 50+, 75ml
 

Cena: 56,07 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać krem

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Seria EMOTOPIC to innowacyjne emolienty, oparte na naturalnych olejach, wykazujące wysoką skuteczność w łagodzeniu dolegliwości
suchej skóry i towarzyszących jej objawów: świąd, pieczenie, zaczerwienienie. Przywracają naturalną barierę naskórka, zapobiegając
nawrotom suchości oraz objawów atopowego zapalenia skóry (AZS).

WSKAZANIA:
poprzez swoje działanie barierowe, zapobiega zmianom skórnym wywołanym przez czynniki zewnętrzne promieniowanie UVA UVB,
wiatr, mróz. Wskazany jest dla osób ze skórą wrażliwą, atopową (AZS), podatną na alergie na promienie słoneczne oraz filtry chemiczne.
Przeznaczony do codziennego stosowania do twarzy i ciała. Rekomendowany dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych.

DZIAŁANIE:
Krem oparty jest na 100% filtrach mineralnych, stanowiących barierę ochronną przed intensywnym nasłonecznieniem oraz
niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Zastosowany system bezpiecznych, mineralnych filtrów ochronnych, odbĳa i rozprasza
promienie słoneczne, minimalizując przenikanie w głąb skóry szkodliwego promieniowania UVA UVB, uszkadzającego DNA komórek
skóry. Zapobiega powstawaniu poparzeń, wyprysków i podrażnień słonecznych, a także odczynów fotoalergicznych.
Formuła wzbogacona o naturalne oleje: konopny i canola oraz złotą algę, znacząco wzmacnia barierę ochronną naskórka na czynniki
zewnętrzne, utrzymując odpowiednie nawilżenie skóry. Zapobiega powstawaniu i nasileniu się suchości i AZS. Krem nie budzi ubrań, nie
zapycha porów oraz nie pozostawia lepkiej warstwy.

SPOSÓB UŻYCIA:
Krem do codziennego stosowania do twarzy i ciała w celu ochrony przed słońcem i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Krem
aplikować 30 minut przed ekspozycją oraz ponawiać co dwie godziny, a także każdorazowo po kąpieli lub pływaniu. Krem należy
stosować również w dni pochmurne, z uwagi na dużą przenikalność promieni słonecznych przez chmury. Przed użyciem odkręcić
nakrętkę i zerwać zabezpieczenie. Wyrób przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.
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Pojemność opakowania
75 ml

Obszar pielęgnacji
twarz , ciało

Rodzaj skóry
sucha
przesuszona
wrażliwa

Działanie
łagodzące
chroniące przed promieniami słonecznymi
fotoochronne
łagodzi podrażnienia
wzmacnia barierę ochronną skóry
łagodzi zaczerwienienia
regenerujące naskórek
zmniejsza skłonność do podrażnień
łagodzi uczucie szorstkości
zmniejszające świąd skóry

Stosowanie
codziennie
w zależności od potrzeb
co 2 godziny

Wiek
od 1 dnia życia
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