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BIODERMA PHOTODERM KID SPF50+ Spray ochronny dla
dzieci 200 ml
 

Cena: 57,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaBIODERMA PHOTODERM KID SPF50+ Spray ochronny dla dzieci 200 mlDzięki systemowi filtrów UVA/UVB oraz patentowi
CELLULAR BIOPROTECTION™ Photoderm KID Spray zapewnia dzieciom maksymalną ochronę przed szkodliwym działaniem promieni
UV. Ten wyjątkowy kompleks chroni i stymuluje mechanizmy obronne skóry podczas ekspozycji słonecznej i zabezpiecza DNA
komórek.DziałanieGwarantuje maksymalną ochronę skóry przed szerokim spektrum promieniowania UVA/UVBZmniejsza ryzyko
oparzeń i nadwrażliwości na słońceAktywuje naturalne mechanizmy obronne skóry i chroni ją od wewnątrz przed
uszkodzeniemZabezpiecza DNA komórekLekka, płynna konsystencja ułatwia aplikacjęKombinacja filtrów zastosowanych w produkcie
nadaje konsystencji lekkiego zabarwienia - Nie pozostawia tłustej powłokiDoskonale tolerowany - Nie zatyka porów - Formuła
bezzapachowa - WodoodpornySposób użyciaKilka razy dziennnie przed i podczas ekspozycji słonecznejETAP 1Nałóż obficie równą
warstwę przed ekspozycją na słońce (mniejsza ilość produktu redukuje poziom ochrony przeciwsłonecznej).ETAP 2Powtarzaj regularnie
aplikację po wytarciu skóry, każdorazowo po wyjściu z wody, czy podczas uprawiania sportu.Stosuj na zdrową skórę. Aplikując produkt
na twarz, spryskaj uprzednio dłonie, a następnie rozprowadź na skórze twarzy. Unikaj kontaktu z oczami. Kombinacja filtrów
zastosowanych w produkcie nadaje konsystencji lekkiego zabarwienia. Unikaj kontaktu z tkaninami. Produkt przeznaczony dla dzieci
powyżej 12 miesiąca życia. Chroń niemowlęta i małe dzieci przed słońcem. Nadmierny kontakt ze słońcem zagraża
zdrowiu.SkładAQUA/WATER/EAUDIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATEHOMOSALATEDIISOPROPYL SEBACATEBIS-
ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINEDIBUTYL ADIPATEPROPANEDIOLETHYLHEXYL SALICYLATEETHYLHEXYL
TRIAZONEMETHYLPROPANEDIOLMICROCRYSTALLINE CELLULOSEC20-22 ALKYL PHOSPHATEC20-22 ALCOHOLSC14-22
ALCOHOLSCAPRYLOYL GLYCINESODIUM CITRATECELLULOSE GUMCITRIC ACIDC12-20 ALKYL
GLUCOSIDEECTOINMANNITOLXYLITOLSODIUM HYDROXIDERHAMNOSEFRUCTOOLIGOSACCHARIDESCAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDELAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT. BI552Składniki, 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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