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Emolium SUNCARE mineralny krem ochronny SPF50+ 50ml
 

Cena: 32,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, naprawcze, nawilżające,
wygładzające

Filtr słoneczny IR, SPF50+

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać krem

Przeznaczenie opalanie

Typ produktu kosmetyk

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Opis produktu
 

Emolium Suncare Mineralny krem ochronny SPF 50+ stworzyliśmy z myślą o skórze wrażliwej, alergicznej i atopowej dla dzieci od 1.
dnia życia i dorosłych. Krem zapewnia bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Jest oparty na 100% filtrach mineralnych, który
tworzy delikatną mleczno-białą warstwę ochronną, zabezpieczającą skórę przed działaniem słońca.

Bardzo wysoka ochrona przed słońcem UVB + UVA oraz IR
Fotostabilny i wodoodporny
Przebadany dermatologicznie i okulistycznie
Hipoalergiczny

Zgodnie z obowiązującym prawem produkt nie był testowany na zwierzętach.

Właściwości

100% filtrów mineralnych tworzy ekran ochronny, który odbija promieniowanie UVA i UVB.
Chroni przed promieniowaniem podczerwonym IR, minimalizując ryzyko powstawania zaczerwienienia i podrażnień
słonecznych.
Złota alga, innowacyjny filtr immunologiczny, dodatkowo chroni skórę przed negatywnym działaniem słońca i wzmacnia
równowagę hydrolipidową skóry.
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Krem intensywnie i długotrwale nawilża, a także koi i łagodzi podrażnienia przyspieszając regenerację naskórka.
Pozostawia delikatny mleczno-biały film ochronny, dzięki temu widać, gdzie skóra jest chroniona.
Przebadany okulistycznie, nie podrażnia w przypadku zatarcia oka.

Stosowanie

Nałóż krem równomiernie na skórę twarzy co najmniej 15 min. przed ekspozycją na słońce. Powtórz aplikację w przypadku
długotrwałego przebywania na słońcu, starcia preparatu z powierzchni skóry lub po kąpieli.

Nawet przy stosowaniu produktu ochrony przeciwsłonecznej nie wskazane jest długotrwałe przebywanie na słońcu. Chroń niemowlęta i
dzieci przed bezpośrednim światłem słonecznym. Staraj się unikać przebywania na zewnątrz w okresie intensywnego nasłonecznienia
między 12:00 - 15:00

Skład

Aqua, Titanium Dioxide, C12-15 Alkyl Benzoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Zinc Oxide (nano), Dicaprylyl Carbonate, Tripelargonin,
Polyhydroxystearic Acid, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Glycerin, Alumina, Stearic Acid, Magnesium Stearate, Laminaria Ochroleuca
Extract, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Hydroxyacetophenone, Isostearic Acid, Tocopherol.
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