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ERIS Pharmaceris S, emulsja ochronna dla dzieci i
niemowląt, SPF50, spray, 150ml
 

Cena: 56,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml

Postać spray

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

Rejestracja Dermokosmetyk

Opis produktu
 

Opis

ERIS Pharmaceris S, emulsja ochronna dla dzieci i niemowląt, SPF50, spray, 150ml

Skład według INCI:
Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbuthylphenol (nano), Octocrylene, Ethylhexyl Methoxycinnamate,
Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Cetearyl Alcohol, Coco-glucoside, Decyl Glucoside,
Propylene Glycol, Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer,
Isohexadecane, Polysorbate 60, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Citric Acid

Właściwości:
Wodoodporna emulsja ochronna w wygodnej multipozycyjnej formie aplikacji to idealne rozwiązanie dla zachowania skutecznej ochrony
przeciwsłonecznej dla delikatnej skóry dzieci i niemowląt.

Preparat na bazie fotostabilnych filtrów UVA i UVB, o mechanizmie anty–UV, absorbującym promienie słoneczne, zapewnia wysoki
stopień ochrony przed silnym nasłonecznieniem i jego niekorzystnymi skutkami. Obniża ryzyko powstawania uszkodzeń i poparzeń
słonecznych.

Formułę uzupełnia witamina E o silnym działaniu neutralizującym wolne rodniki, odpowiedzialne za reakcje fotouczulające. Wzmacnia
barierę lipidową skóry, nawilżając i odżywiając naskórek.

Emulsja likwiduje szorstkość skóry, pozostawiając ją gładką i miękką w dotyku. Nie pozostawia tłustej i lepkiej warstwy.

Składniki aktywne:
Witamina E – tzw. witamina młodości o silnym działaniu przeciwutleniającym, chroni przed wolnymi rodnikami i niekorzystnymi
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czynnikami zewnętrznymi. Nawilża i przyspiesza proces regeneracji i odbudowy skóry.
Fotostabilne filtry UVA i UVB – pochłaniają promienie słoneczne dla zapewnienia skutecznej i wysokiej ochrony przed intensywnym
nasłonecznieniem.
Przeznaczenie
Emulsja w spray’u polecana w celu zapewnienia wysokiej ochrony przed intensywnym nasłonecznieniem, oparzeniami słonecznymi i
promieniowaniem UVA i UVB delikatnej i wrażliwej skóry ciała dzieci i niemowląt powyżej 6. Miesiąca życia.

Multipozycyjna aplikacja 360° zapewnia wygodę i szybkość w stosowaniu, dopasowując się do aktywnego i ruchliwego okresu
rozwojowego dzieci.

Stosowanie:
Nanieść preparat na skórę 15 minut przed ekspozycją na słońce, rozpylając go w odległości ok. 15-20 cm od skóry, następnie delikatnie
rozsmarować.
Ponawiać aplikację co 2 godziny oraz każdorazowo po kąpieli, pływaniu, wysiłku fizycznym oraz po każdorazowym użyciu ręcznika.
Stopień ochrony anty-UV – 98%.

Uwaga! Nadmierne przebywanie na słońcu może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.
Produkty ochrony słonecznej nie zapewniają 100% ochrony.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

