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BIODERMA PHOTODERM Aquafluide SPF50+ ultralekki fluid
do skóry normalnej ciemny 40 ml
 

Cena: 72,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaBIODERMA PHOTODERM Aquafluide SPF50+ ultralekki fluid do skóry normalnej ciemny 40 mlSUN ACTIVE DEFENSE to
zaawansowana technologia ochrony przeciwsłonecznej o wzmocnionym działaniu przed promieniowaniem UVA. Połączenie
opatentowanej ochrony biologicznej i filtrów UV, które wzmacnia naturalne zdolności skóry do obrony przed słońcem. Pozwala cieszyć
się słońcem, jednocześnie zachowując zdrowie skóry na długi czas.DziałanieZapewnia wysoką ochronę przeciwsłoneczną przed
promieniowaniem UVA/UVBSUN ACTIVE DEFENSE: zaawansowana technologia ochrony przeciwsłonecznej o wzmocnionym działaniu
przed promieniowaniem UVANawilża do 8 hPozostawia suche, pudrowe wykończenieWyrównuje koloryt skóryFormuła na bazie wody -
Ultralekka, świeża konsystencja - Nie pozostawia białych śladów - Nie klei się - Nie pozostawia tłustego filmu - Doskonała baza pod
makijaż - Formuła delikatnie perfumowana - Bardzo dobrze tolerowany, także przez delikatną skórę wokół oczu - Nie zatyka porów -
Fotostabilny, wodoodpornySposób użyciaAplikuj kilka razy dziennie w trakcie ekspozycji na słońce. Dostępne kolory: bezbarwny, jasny i
ciemny.ETAP 1Nakładaj codziennie, równomiernie i obficie, na twarz i szyję przed ekspozycją na słońce (zbyt mała ilość produktu obniża
poziom ochrony przeciwsłonecznej).ETAP 2Ponów aplikację po każdej kąpieli lub wytarciu skóry, aby zachować odpowiedni poziom
ochrony.Nakładaj na nieuszkodzoną skórę. Nadmierna ekspozycja na słońce może szkodzić, nawet po zastosowaniu ochrony
przeciwsłonecznej. Unikaj aplikacji na tkaniny.SkładAQUA/WATER/EAUDICAPRYLYL CARBONATEOCTOCRYLENEMETHYLENE BIS-
BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL NANOBUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANEGLYCERINMETHYL METHACRYLATE
CROSSPOLYMERCYCLOHEXASILOXANECYCLOPENTASILOXANEBIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL
TRIAZINEGLYCERYL STEARATE CITRATEPOTASSIUM CETYL PHOSPHATETITANIUM DIOXIDE (CI
77891)METHYLPROPANEDIOLPOLYMETHYLSILSESQUIOXANEIRON OXIDES (CI 77492)DECYL GLUCOSIDEHDI/TRIMETHYLOL
HEXYLLACTONE CROSSPOLYMERPENTYLENE GLYCOLMICROCRYSTALLINE CELLULOSEC30-45 ALKYL CETEARYL DIMETHICONE
CROSSPOLYMERIRON OXIDES (CI 77491)1,2-HEXANEDIOLCAPRYLYL GLYCOLDISODIUM EDTAXANTHAN
GUMMANNITOLXYLITOLIRON OXIDES (CI 77499)HYDROGENATED LECITHINCITRIC ACIDCELLULOSE GUMRHAMNOSEPROPYLENE
GLYCOLECTOINTOCOPHEROL. BI 608Składniki, które wymieliśmy powyżej znajdują się w najnowszym składzie produktu. Z racji
możliwych opóźnień w dystrybucji, należy zapoznać się z listą składników zawartych na opakowaniu.
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