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FLOSLEK SUN CARE Ochronny stick SPF50+ sztyft 16 g
 

Cena: 45,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 16 g

Postać sztyft

Producent LABORATORIUM KOSMETYCZNE "FLOSLEK"
FURMANEK SP.J.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaFLOS-LEK SUN CARE Ochronny stick SPF50+ sztyft 16 gWiek: każdyRodzaj skóry: każdyPrzeznaczenie: nos, płatki uszu,
czoło, kark, przedziałek, plamy pigmentacyjne, tatuażeDziałanieWodoodporny sztyft przeciwsłoneczny opracowany został z myślą o
punktowej ochronie miejsc wrażliwych oraz stref szczególnie narażonych na działanie słońca. Polecany jest również do pielęgnacji
tatuaży.Sztyft zapewnia bardzo wysoką ochronę miejsc szczególnie wrażliwych oraz narażonych na ekspozycję słoneczną. Zabezpiecza
wrażliwy na słońce naskórek przed poparzeniem, chroni przed wczesnym starzeniem się skóry. Delikatnie nawilża i natłuszcza, nie klei
się i nie zostawia białych śladów. Wygładza szorstką i nadmiernie przesuszoną skórę. Odpowiedni zarówno latem na plaży, jak i w
trudnych warunkach zimowych.Składniki aktywne:Lanolina (oczyszczona forma, pozbawiona zanieczyszczeń) - zmiękcza i nawilża.
Wygładza i zmniejsza szorstkość naskórka, zapobiega jego wysuszaniu.Filtry chemiczne – zapewniają bardzo wysoką ochronę przed
promieniowaniem UV.Witamina E – opóźnia procesy starzenia się skóry.Masło Shea – emolient doskonale tolerowany i wchłaniany
przez skórę. Regeneruje, natłuszcza i łagodzi.Wosk carnauba – nawilża i odżywia skórę, pokrywa jej powierzchnię, zapewniając
odpowiedni film ochronny.Sposób użyciaStosuj preparat na miejsca narażone na promieniowanie słoneczne (nos, płatki uszu, czoło,
kark, plamy pigmentacyjne ) jako dodatkowa ochrona po użyciu na całe ciało kremu z filtrem. Powtarzaj aplikację przy długotrwałym
przebywaniu na słońcu bądź po kąpieli czy wytarciu ręcznikiem.Nadmierne przebywanie na słońcu stanowi poważne zagrożenie dla
zdrowia. Produkty przeciwsłoneczne nie stanowią 100% ochrony przed promieniowaniem UV.SkładCopernicia Cerifera Cera, Ethylhexyl
Methoxycinnamate, Butyrospermum Parkii Butter, Paraffin, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Bis-Ethylhexyloxyphenol
Methoxyphenyl Triazine, Lanolin, Caprylic/Capric Triglyceride, Cera Microcristallina, Octyldodecanol, Butylene Glycol
Dicaprylate/Dicaprate, C12-15 Alkyl Benzoate, Hydrogenated Vegetable Oil, Tocopheryl Acetate, Polyethylene, Sorbitan Tristearate, Citric
Acid, Parfum, BHT.
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