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SVR SUN SECURE SPRAY SPF50+ biodegradowalny 200 ml
 

Cena: 67,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent SVR POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaSVR SUN SECURE SPRAY SPF50+ biodegradowalny 200 mlSun Secure Spray SPF50+ mleczna mgiełka ochronna, formuła
eco-friendlyPatent(1) Sun Secure:po 4 latach badań w laboratorium SVR została opracowana idealna kompozycja filtrów, które
zapewniają bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną i jednocześnie są bezpieczne dla układu endokrynnego(2) człowieka oraz dla
środowiska morskiego.Sun Secure Spray SPF50+ to mleczna mgiełka, która zapewnia bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Dzięki
połączeniu opatentowanej kompozycji filtrów z technologią antyoksydacyjną zapewnia dermatologiczną ochronę przed wszystkimi
rodzajami promieniowania: (3)

UVB + UVA ,ŚWIATŁO WIDZIALNE + PODCZERWONE

Mleczna, nietłusta i nieklejąca konsystencja idealnie się rozprowadza i szybko się wchłania nawilżając skórę i pozostawiając ją
jedwabiście miękką. Ma przyjemną konsystencję. Odporna na działanie wody, potu i pocieranie zapewnia optymalną ochronę
przeciwsłoneczną. Delikatny letni zapach sprawia, że ponowna aplikacja staje się przyjemnością a nie uciążliwym
obowiązkiem.Odpowiednia dla wszystkich rodzajów skóry nadwrażliwej na słońce. Dla niemowląt, dzieci, dorosłych. Do stosowania na
twarz, ciało.Warto wiedzieć! SUN SECURE Spray SPF50+ w pełni respektuje środowisko morskie.. Bezpieczeństwo zostało także
potwierdzone w testach badających wpływ receptury na algi (ISO 10253) i na organizmy morskie (ISO 14669). Te dwa gatunki należące
do rodziny fitoplanktonu i zooplanktonu są kluczowe dla zdrowia raf koralowych.Pamiętaj o recyklingowaniu opakowań.Butelka jest w
100% recyklingowanaDziałanieRygorystyczna receptura jest dostosowana do potrzeb skóry nadwrażliwej.Nie zawiera filtrów, które są
kontrowersyjne: podejrzane o negatywny wpływ na układ endokrynny lub powodowanie podrażnień, lub które są szkodliwe dla
ekosystemu . Skuteczność działania udowodniona pod kontrolą dermatologiczną.Bardzo wysoka ochrona przed promieniami UVA i UVB
dzięki zastosowaniu opatentowanego* połączenia 4 fotostabilnych filtrów organicznych, które tworzą fizyczną barierę ochronną na
powierzchni skóry:BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE (UVB and UVA filter)ETHYLHEXYL TRIAZONE (UVB
filter)DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE (UVA filter)DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE (UVB filter)Ochrona
skóry przed światłem podczerwonym i widzialnym dzięki zastosowaniu kompleksu antyoksydacyjnego (Detoxofan + Witamina E)
zabezpiecza skórę przed stresem oksydacyjnym i fotostarzeniem (zapobiega przedwczesnemu starzeniu i powstawaniu
przebarwieńSposób użyciaPrzed ekspozycją na słońce należy równomiernie rozsmarować odpowiednią ilość na skórze. Powtarzać
często aplikację aby zachować pełnię ochrony, zwłaszcza po pływaniu, spoceniu się, czy wycieraniu ręcznikiem. Przed nałożeniem na
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twarz najpierw nałożyć preparat na dłonie.Stosować obficie i równomiernie przed ekspozycją na słońce, pokrywając całą odsłoniętą
skórę. Zmniejszenie zastosowanej ilości znacznie obniża poziom ochrony. Środek ochrony przeciwsłonecznej nigdy nie zapewnia
całkowitej ochrony. Często powtarzać aplikację, aby zachować ochronę, zwłaszcza po poceniu się, pływaniu lub osuszeniu ręcznikiem.
Unikaj ekspozycji na słońce w godzinach od 12:00 do 16:00gdy promienie słońca są najsilniejsze lub upewnij się, że nosisz odzież
ochronną. Poparzenie słoneczne jest niebezpieczne, szczególnie dla dzieci. Używaj środków ochrony przeciwsłonecznej, które są
odpowiednie dla Twojego typu skóry. Stosowanie tego produktu nie powinno zachęcać do dłuższego przebywania w słońcu.
Przedłużone narażenie na działanie słońca może być niebezpieczne. Nie wystawiaj dzieci ani niemowląt na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych. Upewnij się, że Twoje dziecko zawsze nosi odzież ochronną na słońcu i stosować ochronę przeciwsłoneczną
tylko na odsłoniętą skórę.SkładLAB19.30/B.04 - INGREDIENTS: DICAPRYLYL CARBONATE, C12-15 ALKYL BENZOATE, DIISOPROPYL
ADIPATE, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, ETHYLHEXYL TRIAZONE, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL
METHOXYPHENYL TRIAZINE, ISOAMYL LAURATE, ISONONYL ISONONANOATE, DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE, POLYESTER-7,
NEOPENTYL GLYCOL DIHEPTANOATE, PARFUM (FRAGRANCE), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TOCOPHEROL, GLYCINE SOJA
(SOYBEAN) OIL, LEPIDIUM SATIVUM SPROUT EXTRACTLista składników może ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie składu na
opakowaniu produktu
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