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SVR SUN SECURE SPRAY SPF50+ ochronne mleczko w
mgiełce 200 ml
 

Cena: 67,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent LAB.SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaSVR SUN SECURE SPRAY SPF50+ nawilżająca mleczna mgiełka 200 mlBardzo wysoka ochrona przeciwsłoneczna dla skóry
nadwrażliwej na słońce. Idealna dla całej rodziny: bezpieczna dla maluszków od pierwszych dni życia i osób starszych. Mleczna mgiełka
ma przyjemną konsystencję. Jest niewidoczna na skórze. Do stosowania na twarz i ciało.DziałanieSUN SECURE SPRAY SPF50+ to
mleczna mgiełka „dry touch” dająca niewidoczne wykończenie na skórze. Nawilża skórę pozostawiając ją przyjemnie miękką. Idealna do
ochrony przeciwsłonecznej dla całej rodziny: niemowląt, dzieci i dorosłych. Łatwo się rozsmarowuje, natychmiastowo się wchłania
nawet na skórze mokrej. Chroni skórę podczas kąpieli, jest odporna na pot oraz pocieranie.Delikatny, letni zapach oraz doskonałe walory
kosmetyczne i ochronne sprawiają, że będziesz stosować SPRAY SUN SECURE SPF50+ nieustannie.Dzięki zachowaniu surowej
procedury formulacji mleczko w mgiełce jest odpowiednie dla skóry bardzo wrażliwej na słońce. Jest hipoalergiczne, nie zawiera
alkoholu ani oktokrylenu. Nie jest światłouczulające.Receptura zapewnia potrójną ochronę przeciwdziałające szkodliwemu
oddziaływaniu wszystkich promieni* słonecznych:-Chroni powierzchnię skóry dzięki fotostabilnym filtrom organicznym o szerokim
spektrum działania SPF50+.Zapewnia ochronę komórkową przed, w trakcie i po ekspozycji na słońce-Regeneruje DNAZawiera kompleks
antyoksydacyjny: (β-karoten + Detoksofan®) + Niacynamid.*Produkty przeciwsłoneczne nigdy nie zapewniają całkowitej
ochronyEFEKT:SKUTECZNOŚĆ UDOWODNIONA POD KONTROLĄ DERMATOLOGICZNĄ100%*- Nie pozostawia białych śladów100%* -
Dry touch: szybko się wchłania, niewidoczna na skórze100% Pozostawia miękką i nawilżoną skórę

*SVR SUN SECURE Mleczko w sprayu SPF50+. * Produkty przeciwsłoneczne nigdy nie zapewniają całkowitej ochrony

Sposób użyciaPrzed ekspozycją na słońce należy równomiernie rozprowadzić odpowiednią ilość produktu na suchej lub mokrej skórze.
Zbyt mała ilość zastosowanego preparatu może znacząco osłabić poziom ochrony przeciwsłonecznej. Po spoceniu się, pływaniu,
wycieraniu ręcznikiem ponawiać aplikację. Należy stosować produkty ochronne odpowiednie do rodzaju skóry. Zbyt długie przebywanie
na słońcu może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Unikać słońca w godzinach największego nasłonecznienia (pomiędzy południem a 4
po południu) lub nakładać odzież ochronną. Poparzenia słoneczne są niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci. Nie wystawiać niemowląt i
małych dzieci na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zawsze należy chronić skórę dzieci odpowiednią odzieżą a skórę
eksponowaną na słońce chronić preparatami przeciwsłonecznymi. Unikać kontaktu z oczami.SkładLAB18.05/A.07 - INGREDIENTS
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(CONTAINS) : AQUA/WATER/EAU, HOMOSALATE, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, ETHYLHEXYL
METHOXYCINNAMATE, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, DIISOPROPYL ADIPATE, DICAPRYLYL CARBONATE, BEHENETH-25, METHYL
METHACRYLATE CROSSPOLYMER, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, ETHYLHEXYL TRIAZONE,
PROPANEDIOL, POLYMETHYL METHACRYLATE, NIACINAMIDE, SILICA, AMINOMETHYL PROPANOL, BETA-CAROTENE, BETA-
SITOSTEROL, DAUCUS CAROTA SATIVA (CARROT) ROOT EXTRACT, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL, HYDROGENATED
PHOSPHATIDYLCHOLINE, LECITHIN, LEPIDIUM SATIVUM SPROUT EXTRACT, SQUALENE, GLYCERIN, PHYTIC ACID, TOCOPHEROL,
TOCOPHERYL ACETATE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, CELLULOSE GUM, CETEARYL ALCOHOL, CITRIC ACID, HYDROXYETHYL
ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, LYSOLECITHIN, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, NEOPENTYL
GLYCOL DIHEPTANOATE, PENTYLENE GLYCOL, POLYESTER-7, POLYSORBATE 60, SODIUM LAURETH SULFATE, SORBITAN
ISOSTEARATE, COCO-GLUCOSIDE, PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, PARFUM (FRAGRANCE)La liste
des ingrédients peut être soumise à des modifications, nous vous conseillons de vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
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