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PHARMACERIS S SŁOŃCE SPF50+ DLA NIEMOWLĄT I
DZIECI krem ochronny do twarzy i ciała 125 ml
 

Cena: 39,59 PLN

Opis słownikowy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

PHARMACERIS S krem ochronny na słońce do twarzy i ciała dla dzieci SPF 50+ 125 ml

 

Wskazania

Bardzo wysoka ochrona przed intensywnym nasłonecznieniem, oparzeniami słonecznymi i promieniowaniem UVA i UVB delikatnej i
wrażliwej skóry twarzy i ciała dzieci i niemowląt powyżej 6 miesiąca.  

 

Działanie

Specjalistyczny krem opracowany został z myślą o skutecznej ochronie wrażliwej skóry niemowląt i dzieci narażonej na negatywne
działanie słońca i czynników zewnętrznych. W preparacie zastosowano specjalny system fotostabilnych filtrów UVA i UVB, o podwójnym
mechanizmie anty-UV (odbĳania i pochłaniania promieni słonecznych) dla zapewnienia bardzo wysokiej ochrony przed intensywnym
nasłonecznieniem i jego niekorzystnymi skutkami. Formuła kremu wzbogacona olejem z passiflory łagodzi podrażnienia oraz niweluje
negatywny wpływ czynników zewnętrznych. Uzupełnieniem receptury kremu jest kwas foliowy, który dodatkowo chroni komórki skóry
przed uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem UV. Olejowy ekstrakt ze „złotej” algi zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry,
zapobiegając przesuszeniom i nadmiernej utracie wody z naskórka. Formuła wodoodporna i szybko wchłaniająca. Nie pozostawia
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tłustej i lepkiej warstwy.  

 

Sposób użycia

Nanieść warstwę kremu na twarz 20-30 minut przed ekspozycją na słońce. Ponawiać aplikację co 2 godziny oraz każdorazowo po
kąpieli lub pływaniu.  

 

Skład

Passiflora - koi i łagodzi podrażnienia oraz niweluje negatywny wpływ na skórę niekorzystnych czynników zewnętrznych, kwas foliowy -
posiada silne właściwości regenerujące. Ma zdolności naprawcze DNA oraz zapewnia skuteczną profilaktykę uszkodzeń DNA.
Przyspiesza produkcję kolagenu i elastyny, zwiększając elastyczność skóry, złota alga - zapobiega przesuszeniu, wzmacnia lipidową
barierę skóry, nawilża oraz wspomaga regenerację naskórka, silnie łagodzi, fotostabilne filtry UVA i UVB - odbijają i pochłaniają
promienie słoneczne dla zapewnienia skutecznej i wysokiej ochrony przed intensywnym nasłonecznieniem. Produkt hipoalergiczny,
posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.
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