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BIODERMA PHOTODERM SPF30 spray ochronny dla rodziny
400ml + APRES-SOLEIL emulsja po opalaniu 500 ml
 

Cena: 109,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml (+500ml)

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaBIODERMA PHOTODERM SPF 30 spray ochronny dla rodziny 400ml + APRES-SOLEIL emulsja po opalaniu 500
mlWskazania:Skóra wrażliwaJasna karnacjaFotoochrona dla całej rodzinyDo stosowania na twarz i ciałoDziałanieGwarantuje silną
ochronę skóry przed szkodliwym działaniem promieni UVA i UVBAktywuje naturalne mechanizmy obronne skóry, chroni ją przed
uszkodzeniem i zapobiega procesom przedwczesnego starzenia – patent Cellular BioprotectionTMMa wyjątkowo lekką konsystencję –
nie pozostawia białych śladów, doskonale sie rozprowadza zapewniając bardzo dobre pokrycie skóryJest świetnie tolerowany przez
skóręDuże ekonomiczne opakowanieWygodna i łatwa aplikacjaWłaściwości:SPF 30Formuła delikatnie
perfumowanaWodoodpornyFotostabilnyNie zatyka porówHipoalergicznyBardzo dobrze tolerowanyBardzo lekka, jedwabista
konsystencjaBIOLOGICZNE DZIAŁANIEPhotoderm Spray SPF 30 zabezpiecza skórę przed promieniowaniem UVA/UVB od zewnątrz,
dzięki systemowi filtrów, oraz od wewnątrz, dzięki formule Cellular BioprotectionTM. Ten unikalny kompleks ma podwójne
działanie:Chroni i pobudza mechanizmy obronne (immunologiczne) skóry w czasie ekspozycji na słońce.Za pomocą mechanizmów
biologicznych chroni materiał genetyczny skóry oraz zabezpiecza ciągłość jej komórek i tkanek.Sposób użyciaKilka razy dziennie.Nałóż
równomiernie i obficie na czystą i suchą skórę przed ekspozycją na słońce (mniejsza ilość produktu redukuje poziom ochrony
przeciwsłonecznej).Aby ochrona była skuteczna, powtarzaj aplikację regularnie (najlepiej co 2 godziny), a także przed kąpielą i po niej,
przy uprawianiu sportu lub w przypadku starcia preparatuChroń niemowlęta i małe dzieci przed słońcem.Unikać kontaktu z
oczami.Nadmierny kontakt ze słońcem zagraża zdrowiu.SkładAQUA/WATER/EAU, DICAPRYLYL CARBONATE, METHYLENE BIS-
BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL (NANO), OCTOCRYLENE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE,
HYDROXYPROPYL DIMETHICONE BEHENATE, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, METHYLPROPANEDIOL, ECTOIN, MANNITOL,
XYLITOL, RHAMNOSE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, DECYL GLUCOSIDE, C20-22 ALKYL
PHOSPHATE, C20-22 ALCOHOLS, CELLULOSE GUM, XANTHAN GUM, PROPYLENE GLYCOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
SODIUM HYDROXIDE, DISODIUM EDTA, PHENOXYETHANOL, CHLORPHENESIN, FRAGRANCE (PARFUM). (BI 538)Photoderm Après-
soleil Emulsja po opalaniu, nawilżająca, łagodząca i przedłużająca opaleniznęWskazania:Skóra rozpalona, z poparzeniami słonecznymi,
odwodniona i wrażliwaDziałanie:Łagodzi skórę po ekspozycji słonecznejUtrzymuje optymalny poziom nawilżenia naskórka, przywraca
skórze naturalną miękkość i sprężystośćUtrwala opaleniznęAktywuje naturalne mechanizmy obronne skóry, chroni ją przed
uszkodzeniem i zapobiega procesom przedwczesnego starzenia - patent Cellular BioprotectionTMJest świetnie tolerowana przez
skóręWłaściwości:Formuła delikatnie perfumowanaHipoalergicznaBIOLOGICZNE DZIAŁANIEPhotoderm Après-Soleil wzbogacono o
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substancje zmiękczające i kojące: alantoinę i ginkgo biloba, które koją rozpaloną skórę. Gliceryna i substancje niezmydlające się
(zawarte w maśle shea) nawadniają i przebudowują skórę, a także zapobiegają jej wysuszeniu na skutek działania promieniowania
słonecznego.Photoderm Après-Soleil zapewnia prawdziwą ochronę biologiczną od wewnątrz – patent Cellular BioprotectionTM. Ten
unikalny kompleks ma podwójne działanie:Chroni i pobudza mechanizmy obronne (immunologiczne) skóry w czasie ekspozycji na
słońce.Za pomocą mechanizmów biologicznych chroni materiał genetyczny skóry oraz zabezpiecza ciągłość jej komórek i
tkanek.SPOSÓB UŻYCIARaz dziennie w okresie ekspozycji na słońce i bezpośrednio po nim.Stosuj na czystą, dokładnie osuszoną
skórę.INGREDIENTS - SKŁADAQUA/WATER/EAU, MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM), GLYCERIN, SORBITAN STEARATE,
CYCLOPENTASILOXANE, PROPYLENE GLYCOL, CETEARYL ALCOHOL, CYCLOHEXASILOXANE, POLYSORBATE 60, BUTYROSPERMUM
PARKII (SHEA) BUTTER, CETYL ALCOHOL, ECTOIN, MANNITOL, XYLITOL, RHAMNOSE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, LAMINARIA
OCHROLEUCA EXTRACT, ALLANTOIN, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, SODIUM CETEARYL SULFATE, SODIUM LAURYL SULFATE,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, LACTIC ACID, CHLORPHENESIN, PHENOXYETHANOL, FRAGRANCE (PARFUM). (BI 448)
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