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Iwostin Solecrin Lucidin SPF50+ krem na przebarwienia 50ml
 

Cena: 37,90 PLN

Opis słownikowy

Filtr słoneczny SPF50+

Miejsce
stosowania

ciało, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać krem

Problem przebarwienia

Przeznaczenie opalanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna, wrażliwa

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Zastosowanie

Bardzo wysoka ochrona przeciwsłoneczna skóry wrażliwej,
z przebarwieniami. Nakładać równomiernie na skórę co najmniej 15 minut przed ekspozycją na słońce. Należy powtarzać aplikację w
przypadku długiego przebywania na słońcu lub starcia preparatu z powierzchni skóry.
Nawet przy stosowaniu produktu ochrony przeciwsłonecznej niewskazane jest długotrwałe przebywanie na słońcu.

Benefity

Chroni przed promieniowaniem UVA/UVB. Rozjaśnia przebarwienia. Przeciwdziała powstawaniu nowych przebarwień.

Efekty

Zapewnia bardzo wysoką ochronę skóry wrażliwej z tendencją do powstawania przebarwień, szczególnie podczas ekspozycji
słonecznej.
96% osób testujących potwierdza, że produkt zmniejsza widoczność przebarwień*
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100% osób testujących potwierdza, że produkt chroni przed powstawaniem nowych przebarwień*
80% osób testujących potwierdza, że po wchłonięciu produkt nie pozostawia uczucia lepkości skóry*

*Badanie aplikacyjne w Niezależnym Instytucie Badawczym, efekt po 7 dniach stosowania.

Składniki

Dermawhite NF LS – kompleks składników aktywnych, które wzajemnie nasilają swoje działanie:
Kwas ferulowy wraz z wyciągiem z rośliny Waltheria Indica rozjaśniają przebarwienia.
Kwas glukonowy rozjaśnia przebarwienia, odpowiednio pielęgnując skórę, dzięki czemu poprawia się koloryt skóry.
Kwas cytrynowy delikatnie złuszcza naskórek.

Witamina E - chroni przed działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie się skóry.
Kompleks filtrów chroni skórę przed promieniowaniem UVA i UVB. Zapobiega powstawaniu zmian barwnikowych oraz chroni
skórę w czasie kuracji rozjaśniających przebarwienia.
Pronalen Sensitive Skin skutecznie koi i łagodzi podrażnioną skórę, zapewniając jej komfort i świeży wygląd. Zmniejsza
zaczerwienienia skóry.

Badania

Testowany dermatologicznie w polskich ośrodkach badawczych
w grupie osób ze skórą wrażliwą i wymagającą.
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