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La Roche-Posay Anthelios XL SPF50+ mleczko do ciała
250ml
 

Cena: 66,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, ochronne

Filtr słoneczny SPF50+

Miejsce
stosowania

ciało

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać mleczko

Przeznaczenie opalanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry każda, normalna, sucha, wrażliwa

Właściwości wodoodporny

Opis produktu
 

Anthelios XL SPF 50+ Mleczko do ciała od La Roche-Posay gwarantuje bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną, przed
promieniowaniem UVA oraz UVB. Krem do opalania z wysokim filtrem skutecznie zapobiega poparzeniom słonecznym oraz reakcjom
skórnym na skutek intensywnego nasłonecznienia skóry. Mleczko do opalania pozostawia uczucie komfortu. Dodatkowo nawilża skórę
ciała, czyni ją miękką i gładką oraz nie pozostawia białych śladów.

WŁAŚCIWOŚCI

Anthelios SPF 50 + to innowacyjny krem z filtrem zapewniający doskonałą ochronę przed słońcem. Specjalne filtry zabezpieczające
przed promieniowaniem UVA/ UVB pozwalają na fotostabilną i szeroką ochronę skóry, aby uniknąć poparzeń skóry.
Mleczko do opalania Anthelios SPF 50 + to wodoodporny krem przeciwsłoneczny o przyjemnej konsystencji zapewniającej komfortową
aplikację. Innowacyjne filtry MEXOPLEX® SX i XL zapewniają niezawodną ochronę przed promieniowaniem UVA oraz UVB.
Ten krem chroniący przed słońcem zapobiega poparzeniom słonecznym oraz minimalizuje ryzyko trwałych uszkodzeń komórek skóry w
wyniku wystawienia na intensywne słońce.
Nie powoduje powstawania zaskórników, bardzo wodoodporny.

SKUTECZNOŚĆ
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Anthelios SPF 50 +:

nawilża skórę, pozostawiając ją gładką,
chroni skórę przed słonecznymi poparzeniami nawet przy intensywnym słońcu,
zapobiega powstawaniu reakcji skórnych w związku z ekspozycją na promienie słoneczne,
niweluje ryzyko uszkodzenia komórek skóry w wyniku działań promieni UV

APLIKACJA

Krem z filtrem Anthelios SPF 50 + należy nałożyć na skórę ok. 30 minut przed wyjściem na słońce. Zaleca się powtarzanie aplikacji
mleczka co dwie godziny dla zachowania pełnej ochrony lub częściej - w przypadku kąpieli lub spocenia się.
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