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DAX SUN Krem ochronny dla dzieci i niemowląt SPF 50+
75ml
 

Cena: 23,95 PLN

Opis słownikowy

Producent HAZBI SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaDAX SUN Krem ochronny dla dzieci i niemowląt SPF 50+ 75mlKrem ochronny dla dzieci i niemowląt na słońce SPF 50+
zapewnia bezpieczeństwo delikatnej skórze dziecka o bardzo jasnej karnacji i bardzo wysokiej wrażliwości na promienie słoneczne.
Skuteczna ochrona i bezpieczeństwo:optymalna ochrona przed UVA zmniejsza u dziecka ryzyko wystąpienia długoterminowych
uszkodzeń na poziomie skóry właściwej.ochrona IR - chroni przed skutkami promieniowania podczerwonego.ochrona HEV - chroni przed
spektrum promieniowania widzialnego emitowanego przez różnego rodzaju ekrany.ochrona komórek skóry - zabezpiecza przed
nieodwracalnymi uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki.Działaniebogata lekka formuła oparta o naturalne składniki mleczka
owsianego wzmacnia ochronną barierę skóry dziecka i zabezpiecza przed przesuszeniem oraz niekorzystnym działaniem czynników
zewnętrznych.d-Panthenol i gliceryna łagodzą podrażnienia, silnie nawilżają i chronią przed nadmierną utratą wody z naskórka.system
filtrów UVA/UVB zapewnia skuteczną ochronę przed poparzeniem słonecznym.Sposób użyciaKrem nanieś obficie i równomiernie na
skórę twarzy i ciała ok. 20 minut przed wyjściem na słońce. Aby otrzymać najlepszą ochronę powtarzaj czynność regularnie (minimum
co 2 godziny) oraz po wyjściu z wody lub wytarciu ciała ręcznikiem. Unikaj kontaktu preparatu z oczami i odzieżą. UWAGA: chroń
niemowlęta i dzieci przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nadmierne przebywanie na słońcu może być zagrożeniem
dla zdrowia. Unikaj słońca szczególnie w godzinach 11.00-15.00, nawet gdy używasz preparatów ochronnych. Pamiętaj, że żaden
preparat z filtrami UV nie zapewnia 100% ochrony.SkładAqua, Octocrylene, Isodecyl Neopentanoate, Diisopropyl Sebacate, Lauryl
Lactate, C12-15 Alkyl Benzoate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ceteareth-20, Ethylhexyl Triazone, Bis-Ethylhexyloxyphenol
Methoxyphenyl Triazine, Tris-Biphenyl Triazine (nano), Polymethyl Methacrylate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, 1,2-Hexanediol, Polyester-5,
Avena Sativa Kernel Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Bis-Ethylhexyl
Hydroxydimethoxy Benzylmalonate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Carbomer, Ethylhexylglycerin, Hydroxyacetophenone, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Octadecyl Di-T-
Butyl-4-Hydroxyhydrocinnamate, Parfum.Powyższa lista składników może ulec zmianie, zalecamy sprawdzić etykietę na produkcie.
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