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La Roche-Posay Anthelios SPF50+ niewidoczny spray do
ciała 200ml
 

Cena: 84,99 PLN

Opis słownikowy

Działanie ochronne

Filtr słoneczny SPF50+

Miejsce
stosowania

ciało, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać spray

Przeznaczenie opalanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna, wrażliwa

Właściwości wodoodporny

Opis produktu
 

ANTHELIOS NIEWIDOCZNY SPRAY SPF50+ zapewnia szerokie spektrum bardzo wysokiej ochrony przed szkodliwym promieniowaniem
UVB, UVA i promieniowaniem podczerwonym typu A. Potwierdzona ochrona przeciwko negatywnemu wpływowi zanieczyszczeń
środowiska.

Bardzo wysoka odporność na wodę, piasek i pot. Nie podrażnia i nie powoduje szczypania oczu. Nietłusty i niewidoczny na skórze.

WŁAŚCIWOŚCI

Bardzo wysoka ochrona przed promieniowaniem UV. Bardzo odporny na ścieranie i wodę. Nie pozostawia białych śladów.

Szerokie spektrum wysokiej ochrony chroni skórę przed promieniowaniem UVA, UVB i zapobiega uszkodzeniom komórek powstałym w
wyniku promieniowania podczerwonego typu A oraz zanieczyszczeń środowiska. Formuła produktu tworzy silną, jednolitą ochronę,
dzięki czemu jest temu bardzo trwała i odporna na ścieranie, a konsystencja jest nietłusta.

Produkt przebadany w warunkach ekstremalnych, aby zapewnić najwyższą ochronę: 2 godziny w saunie, ścierany piaskiem. Dla skóry
wrażliwej. Testowany pod kontrolą dermatologiczną.
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REZULTATY

Bardzo lekka konsystencja według 85%* osób
Nie powoduje tłustości skóry według 75%* osób
Nie pozostawia białych śladów według 98%* osób

*Badanie na 69 osobach o różnych typach skóry, każda osoba o skórze reaktywnej/wrażliwej na słońce. Aplikacja na twarzy i ciałe przez 10-15
dni, ocena bezpośrednio po zastosowaniu.

APLIKACJA

Konsystencja: bardzo lekka i nietłusta, niewidoczna na skórze. Nie lepi się. Nie pozostawia białych śladów.

Nanieś produkt przeciwsłoneczny na skórę bezpośrednio przed wystawieniem na działanie słońca. Stosuj obficie i często ponawiaj
aplikację, aby utrzymać odpowiedni poziom ochrony, przede wszystkim po pływaniu, spoceniu się, czy wytarciu ręcznikiem. Do użytku
zewnętrznego.

SKŁADNIKI AKTYWNE

TECHNOLOGIA NETLOCK

Przełom w ochronie przeciwsłoneczej: bardzo wysoka ochrona i niewidoczna konsystencja. Polimery wiążą w formule olej
pomiędzy mikrokryształami, tworząc silną, jednolitą barierę ochronną. Dzięki temu formuła jest nietłusta, a jednocześnie bardzo
trwała i odporna na ścieranie.

TECHNOLOGIA XL PROTECT™

Szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVB i UVA dzięki technologii XL PROTECT™ opartej na fotostabilnym
systemie filtracji, wzmocnionym antyoksydantami. Udowodniona ochrona przed negatywnym wpływem zanieczyszczenia
środowiska oraz promieniowania podczerwonego.

GLICERYNA

Gliceryna pomaga w nawodnieniu i nawilżeniu skóry przez nawet 24 godziny od aplikacji.

GAMA ANTHELIOS

Od ponad 25 lat Anthelios wyznacza kierunki rozwoju w dziedzinie ochrony przeciwsłonecznej, wprowadzając przełomowe
innowacje, takie jak systemy filtrów UVA, szerokie spektrum ochrony, nowe formuły i konsystencje. Tolerancja wykazana na
skórze wrażliwej i skłonnej do nietolerancji w badaniach klinicznych. Skuteczność formuł Anthelios została dowiedziona w 31
badaniach klinicznych in vivo, przeprowadzonych pod kontrolą dermatologów - uznanych specjalistów w dziedzinie badań nad
fotoprotekcją.
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