
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

ANTHYLLIS EKO BIO krem przeciwsłoneczny SPF 50
UVA/UVB skóra wrażliwa wodoodporny 100 ml
 

Cena: 99,00 PLN

Opis słownikowy

Producent PIERPAOLI

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

Wskazania

ANTHYLLIS EKO BIO krem przeciwsłoneczny SPF 30 UVA/UVB skór wrażliwa wodoodporny 100 ml

Wodoodporny krem przeciwsłoneczny Anthyllis jest idealny do ochrony przed słońcem skóry delikatnej i wrażliwej, w tym skóry
noworodków. Ponieważ nie zawiera chemicznych filtrów przeciwsłonecznych, nanomateriałów, parabenów, SLS, SLES, PEG i środków
konserwujących, jest bezpieczny nawet dla atopowej skóry. Dzięki swojemu wyjątkowemu, dopracowanemu składowi chroni zarówno
przed promieniowaniem UVA i UVB. Zawiera organiczny olejek buriti - olejek bogaty w witaminę A i karotenoidy, które nadają kremowi
jego wyjątkowy kolor i wyjątkowe właściwości.

Działanie

Nowoczesny Eco Bio krem przeciwsłoneczny Anthyllis to produkt inny niż wszystkie. Włoska firma Pierpaoli, jeden z producentów
ekologicznych kosmetyków najwyższej jakości, zadbała o to, aby jej produkt spełniał najwyższe standardy. Potwierdzają to testy
przeprowadzone przez renomowaną, włoską firmę Ecoreach, założoną przez pracowników naukowych Uniwersytetu Technologicznego
z Marche. W ich testach EcolCare krem uzyskał maksymalną ocenę: 10.0 (A). Oznacza to, że produkt nie ma żadnego negatywnego
wpływu na środowisko wodne. Produkty Pierpaoli otrzymały również certyfikat Eco Bio Cosmesi przyznawany przez Włoski Instytut
ds. Certyfikacji Etyki Środowiskowej - jedną z największych i najważniejszych instytucji tego typu w Europie.Wiele kremów z filtrami
mineralnymi starej generacji pozostawia na skórze biały filtr. Obecnie nowoczesne kremy nie zostawiają śladów na skórze. Jest to
powodowane mikronizacją cząsteczek dwutlenku tytanu i tlenku cynku, czyli zmniejszeniem ich wielkości. Kremy przeciwsłoneczne
Anthyllis używają filtrów mineralnych o małych cząsteczkach, stąd nie pozostawiają widocznej gołym okiem warstwy ochronnej.

Dlaczego warto wybrać krem przeciwsłoneczny Anthyllis? jest bezpieczny zarówno dla człowieka, jak i środowiska wodnego,
nie podrażnia delikatnej i wrażliwej skóry,
stworzony na bazie organicznych filtrów roślinnych oraz mineralnych, w tym tlenku cynku: szczególnie polecanego przez dermatologów przypielęgnacji skóry wrażliwej i skłonnej do alergii ,
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nie zostawia białego filmu na skórze,
zawiera odżywczy olejek buriti, który pielęgnuje, nawilża i odżywia skórę,
chroni przed oparzeniami słonecznymi, zapobiega przebarwieniom skóry oraz spowalnia jej procesy starzenia się spowodowane ekspozycją nasłońce,
bez konserwantów, chemicznych filtrów przeciwsłonecznych, parabenów i nanomateriałów,
bez SLS, SLES i PEG,
chroni przed najbardziej szkodliwymi rodzajami promieniowania słonecznego: UVA i UVB,
wodoodporny,
testowany dermatologicznie na skórze wrażliwej,
wegański,
certyfikowany przez ICEA,
testowany na zawartość niklu, chromu i kobaltu: wartości <1 ppm,
całkowicie bezpieczny dla środowiska wodnego.

Więcej o odżywczym olejku buriti Olejek buriti pozyskuje si? z owoców tropikalnej, po?udniowoameryka?skiej palmy MauritiaFlexuosa. Rdzenni mieszka?cy Amazonii nazywaj? t? palm? “Drzewem ?ycia”. Dzi?ki swojemubogatemu sk?adowi i od?ywczemu dzia?aniu na skór?, olej buriti staje si? coraz popularniejszy wprzemy?le kosmetycznym. Jest naturalnym filtrem przeciws?onecznym.
Dzi?ki du?ej zawarto?ci beta-karotenu oraz niewielkiej ilo?ci witamin C i E jest ?wietnymprzeciwutleniaczem i piel?gnuje skór?, wspieraj?c odnow? jej komórek. Tokofenol i witamina Aprzyczyniaj? si? do nawil?ania skóry, koj? niewielkie podra?nienia oraz zapobiegaj? oksydacji.Wysoka zawarto?? kwasu oleinowego w olejku buriti zapewnia silne nawil?enie, nawet w przypadkusuchej, szorstkiej skóry. Posiada w?a?ciwo?ci harmonizuj?ce skór?, reguluje wydzielanie sebum.Ponadto roz?wietla cer?, a regularnie stosowany redukuje drobne zmarszczki.

O certyfikatach Ocena: A+++(10.0/10.0) Badania EcolCare - test bezpieczeństwa dlaśrodowiska wodnego Test bezpieczeństwa produktu dla środowiskawodnego przeprowadzany jest przez włoską firmęEcoreach. Została założona przez pracownikównaukowych Uniwersytetu Technologicznego wMarche specjalizujących się w dziedzinie środowiskai organizmów wodnych.Badanie składa się z wielu testów każdego zeskładników produktu, nawet naturalnych.Sprawdzane są ich oddziaływania na każdy zelementów łańcucha pokarmowego organizmówwodnych. Ważnym aspektem testów jest to, że w ichtrakcie nie zadaje się cierpienia badanymorganizmom wodnym (np. algom, parzydełkowcom,rybom), nie prowadzi do utraty zdrowia i/lubśmierci. Są to badania etyczne, prowadzone zszacunkiem do życia innych istot.Kremy przeciwsłoneczne Anthyllis otrzymałynajwyższą możliwą w teście notę: 10.0, czyli A+++.Oznacza ona, że są w 100% ekologiczne ibezpieczne dla środowiska wodnego.Certyfikat Eco Bio Cosmesi Jest to certyfikat przyznawany przez ICEA - WłoskiInstytut ds. Certyfikacji Etyki Środowiskowej. Jest tojedna z największych i najważniejszych instytucjitego typu w Europie. Certyfikuje wyroby spożywcze iniespożywcze (kosmetyki, detergenty, tekstylia,materiały budowlane, meble, tereny zielone).Certyfikat obejmuje całokształt działalnościkontrolowanej firmy - jej produkty, poszanowanie dlanatury i ludzi, a także dbałość o prawa pracowników ikonsumentów. Aby kosmetyk otrzymał certyfikat EcoBio Cosmesi, musi spełniać następujące kryteria:używać składników roślinnych z organicznych uprawlub rosnących dziko,produkt i jego opakowanie są ekologiczne - niezawierają substancji chemicznych, które mogązagrażać środowisku,nie zawiera składników pochodzenia innego niżroślinne, które mogą stanowić potencjalnezagrożenie dla ludzi: alergizować, podrażniać,szkodzić zdrowiu,dbałość o środowisko naturalne poprzez stosowanieminimalnej ilości elementów opakowania orazmożliwość jego recyclingu lub zwrotu.Wszystkie produkty Anthyllis spełniająprzedstawione powyżej wymagania, w związku zczym zostały wyróżnione certyfikatem Eco BioCosmesi.
Sposób użyciaNałożyć na skórę przed ekspozycją na słońce i odnowić aplikację po każdej kąpieli oraz w ciągu dnia. Dzieci poniżej 3
roku życia należy chronić przed ekspozycją na słońce. Nie należy przebywać na słońcu zbyt długo. Powinno się unikać ekspozycji na
słońce podczas najgorętszych godzin dnia. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.SkładCoco Caprylate, Titanium Dioxide, Zinc Oxide,
Caprylic/Capric Triglyceride, Polyglyceryl-2-Dipolyhydroxystearate, Stearic Acid, Polyhydroxystearic Acid, Hydrated Silica, Hydrogenated
Vegetable Oil, Alumina, Mauritia Flexuosa Fruit Oil*, Polyglyceryl-3-Diisostearate, Glyceryl Dibehenate, Tocopherol*z upraw organicznych
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