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Iwostin Solecrin SPF50+ krem ochronny 50ml
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, nawilżające, ochronne,
wygładzające

Filtr słoneczny SPF50+

Miejsce
stosowania

ciało, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać krem

Przeznaczenie opalanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry alergiczna, mieszana, normalna, wrażliwa

Wiek dorośli, dzieci, od 6 miesiąca życia

Opis produktu
 

Zastosowanie

Bardzo wysoka ochrona przeciwsłoneczna skóry wrażliwej i skłonnej do alergii, także z przebarwieniami. Może być stosowany u dzieci i
niemowląt powyżej 6. miesiąca życia. 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. Chroń niemowlęta i
dzieci przed bezpośrednim światłem słonecznym.

Benefity

Zapewnia bardzo wysoką ochronę każdego rodzaju skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB. Chroni przed
działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za fotostarzenie się skóry. Pomaga chronić przed występowaniem podrażnień skóry.

Efekty
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Krem łagodzi objawy skóry nadreakywnej oraz zabezpiecza przed powstawaniem przebarwień i zmian pigmentacyjnych.
Poprawia wygląd skóry odpowiednio ją nawilżając i wygładzając.
Bardzo dobrze rozprowadza się na skórze i szybko wchłania. Nie bieli skóry i jest odporny na działanie potu. Odpowiedni pod
makijaż.

Składniki

Połączenie filtrów organicznych, które pochłaniają promieniowanie UVB i UVA oraz filtra mineralnego, który dodatkowo
powoduje mniejsze ryzyko reakcji alergicznych i podrażnień.
Antileukine 6® – immunologiczny filtr nowej generacji zapewnia dodatkową ochronę anty-UV oraz wzmacnia równowagę
hydrolipidową skóry
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 i wymagającą.
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