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LA ROCHE ANTHELIOS Krem nawilżający do twarzy SPF50+
50 ml
 

Cena: 64,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent LA ROCHE POSAY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaLA ROCHE ANTHELIOS Krem nawilżający do twarzy SPF50+ 50 mlDermatologiczny produkt przeciwsłoneczny. Innowacja
dla wrażliwych oczu. Nie powoduje szczypania oczu*. Bardzo wysoka ochrona.Szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem (UVA
+ UVB) i niektórym uszkodzeniom spowodowanym przez promieniowanie podczerwone-A i zanieczyszczenia
środowiska.DziałanieInnowacja dla wrażliwej skóry wokół oczu: nie podrażnia, nie powoduje szczypania.Testowany pod kontrolą
dermatologiczną na skórze wrażliwej i reaktywnej.Testowany pod kontrolą okulistyczną na wrażliwych oczach i okolicach
oczu.Testowany na pacjentach noszących soczewki kontaktowe.SkutecznośćTolerancja wykazana na skórze wrażliwej: produkty
testowane pod kontrolą dermatologiczną na skórze wrażliwej.Skuteczność w przypadku skóry wrażliwej na słońce udowodniona
klinicznie: skuteczność ANTHELIOS XL została wykazana w 28 badaniach klinicznych przeprowadzonych in vivo.Produkty
przeciwsłoneczne zawierające wodę termalną z La Roche-Posay: ta wyjątkowa woda, szczególnie skuteczna w walce z wolnymi
rodnikami, które mogą być generowane przez promienie UVA-UVB, wzbogaca formułę produktów przeciwsłonecznych ANTHELIOS o
właściwości kojące i antyoksydacyjne.Sposób użyciaNie pozostawia białych śladówNietłustyNieklejący sięNadmierne wystawienie na
działanie słońca jest niebezpieczne. Nie wystawiaj na działanie słońca niemowląt i małych dzieci. Nie przebywaj zbyt długo na słońcu,
nawet po zastosowaniu produktu ochronnego, ponieważ nie zapewnia on 100% ochrony.Nanieść produkt przeciwsłoneczny na skórę
bezpośrednio przed wystawieniem na działanie słońca.Stosować obficie i często ponawiać aplikację, aby utrzymać poziom ochrony,
przede wszystkim po spoceniu się czy użyciu ręcznika.SkładAqua/Water, Diisopropyl Sebacate, Glycerin, Bis-Ethylhexyloxyphenol
Methoxyphenyl Triazine, Alcohol Denat, Propanediol, Ethylhexyl Salicylate, Ethylhexyl Triazone, C12-22 Alkyl
Acrylate/Hydroxyethylacrylate Copolymer, Drometrizole Trisiloxane, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Aluminium Starch Octenyl
Succinate, Silica, Tocopherol, Isopropyl Lauroyl Sarcosinate, Acrylates, Copolymer, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer,
Caprylyl Glycol, Citric Acid, Disodium Edta, Scutellaria Baicalensis Extract/Scutellaria Baicalensis Root Extract, T-Butyl Alcohol,
Terephthalylidene, Dicamphor Sulfonic Acid, Triethanolamine, Xanthan Gum.
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