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Iwostin Solecrin SPF30 suchy olejek w sprayu 150ml
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, ochronne

Filtr słoneczny SPF30

Miejsce
stosowania

ciało, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać spray

Przeznaczenie opalanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry alergiczna, wrażliwa

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

Zastosowanie

Wysoka ochrona przeciwsłoneczna skóry wrażliwej i skłonnej do alergii. Dla dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia. Nakładać
równomiernie na skórę co najmniej 15 minut przed ekspozycją na słońce, omijać okolice oczu, powtarzać aplikację w przypadku
długiego przebywania na słońcu, starcia preparatu z powierzchni skóry lub po kąpieli. W przypadku aplikacji na skórę twarzy należy
aplikować produkt najpierw na dłonie, a następnie rozprowadzać na skórze twarzy.

Nawet przy stosowaniu produktu ochrony przeciwsłonecznej niewskazane jest długotrwałe przebywanie na słońcu. Chroń niemowlęta i
dzieci przed bezpośrednim światłem słonecznym.

Benefity

Systematyczne używanie olejku przed, w trakcie i po ekspozycji na słońce powoduje, że skóra staje się promienna, pełna blasku i
sukcesywnie, stopniowo, w bezpieczny sposób nabiera pięknego kolorytu. Preparat nie bieli skóry, nie zatyka porów i jest odporny na
działanie potu. Wygodna aplikacja sprayu sprawia, że bardzo dobrze rozprowadza się na skórze, z odpowiednim poślizgiem. Nie
powoduje nadmiernego świecenia się i błyszczenia skóry oraz uczucia lepkiej, klejącej powłoki.
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Efekty

Sprawia, że skóra staje się bardziej odporna na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych tj. promieniowanie UV, wiatr,
zmiany temperatur i suche powietrze.
Zawarte w produkcie filtry UV chronią skórę wrażliwą przed bezpośrednim niekorzystnym działaniem promieniowania ultra-
fioletowego, oparzeniami oraz jego późniejszymi skutkami w postaci, zaczerwienienia czy pieczenia skóry.
Daje odczucie natychmiastowego wyraźnego i długotrwałego nawilżenia.
Chroni przed podrażnieniami, ogranicza rumień i uczucie pieczenia po ekspozycji na słońce.

Składniki

Połączenie składników kojąco-odżywczych: olejku z awokado oraz ekstraktu z aloesu.
Witamina E - chroni przed działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za fotostarzenie się skóry.

Badania

Testowany dermatologicznie w polskich ośrodkach badawczych w grupie osób ze skórą wrażliwą, skłonną do podrażnień i alergii.
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