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Lirene SPF10 przyspieszacz opalania karotenowy olejek
150ml
 

Cena: 19,64 PLN

Opis słownikowy

Działanie ochronne

Filtr słoneczny SPF10

Miejsce
stosowania

ciało, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać olejek

Przeznaczenie opalanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna

Wiek dorośli

Właściwości wodoodporny

Opis produktu
 

Przyspieszacz opalania SPF 10 - Karotenowy olejek

Chroni przed negatywnym wpływem promieniowania UVA i UVB
Kompleksowo pielęgnuje skórę, nadając jej piękny, zdrowy wygląd.
Hamuje procesy starzenia. Przyspiesza opalanie.
Olejek zawiera filtry fotostabilne, które nie rozkładają się pod wpływem słońca.

Składniki aktywne, które doskonale pielęgnują skórę podczas opalania:

ß-karoten zawarty w olejku z karotki przyspiesza widoczność opalenizny i zapewnia jej naturalny, ciemno-złocisty odcień
Emolienty i olejek migdałowy - sprawiają, ze skóra jest gładka i aksamitna.
Witamina E zwana „witaminą młodości” posiada silne właściwości przeciwrodnikowe, chroniąc skórę przed uszkodzeniami
wywołanymi
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WODOODPORNY

Składniki aktywne:

SS-KAROTEN (OLEJEK Z KAROTKI

Przyspiesza widoczność opalenizny i zapewnia jej naturalny, ciemno-złocisty odcień.

OLEJEK MIGDAŁOWY

Należy do najstarszych olejów kosmetycznych. Otrzymywany jest z nasion migdała zwyczajnego (Amygdalus communis).
Główne substancje czynne to glicerydy kwasu oleinowego i linolowego. Ze względu na specyficzną budowę mają one
szczególnie silną zdolność zmiękczania naskórka i wzmacniania lipidowej bariery ochronnej skóry. Istotna jest tu wysoka
zawartość kwasu linolowego, odgrywającego ważną rolę w funkcjonowaniu cementu międzykomórkowego warstwy rogowej
naskórka. Olej z migdałów używany jest do pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej, skłonnej do podrażnień - ze względu na swe
właściwości natłuszczające, zmiękczające i wygładzające.

WITAMINA E

Jako aktywny antyutleniacz chroni włókna kolagenowe przed degradacją, zabezpieczając skórę przed efektami przedwczesnego
starzenia.

Efekty:

Chroni przed negatywnym działaniem promieniowania UVA i UVB
Pielęgnuje skórę nadając jej zdrowy, złocisty odcień
Hamuje procesy starzenia
Przyspiesza opalanie

Stosowanie:

Nanieść odpowiednią ilość olejku na skórę ciała, najlepiej 15 minut przed ekspozycją na słońce.
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