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Pharmaceris S SPF50+ hydrolipidowy ochronny balsam do
ciała 150ml
 

Cena: 44,56 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, nawilżające, ochronne,
odżywiające, uzupełniające lipidy

Filtr słoneczny SPF50+

Miejsce
stosowania

ciało

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać balsam

Przeznaczenie opalanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry delikatna, wrażliwa

Właściwości wodoodporny

Opis produktu
 

WSKAZANIA:

Polecany do ciała dla skóry delikatnej, wrażliwej i problemowej – wymagającej bardzo wysokiej ochrony przed intensywnym
nasłonecznieniem, oparzeniami słonecznymi i szkodliwym promieniowaniem UVA/UVB. Stosowanie preparatów ochronnych jest
również zalecane przez specjalistów przy leczeniu dermatologicznym oraz po zabiegach medycyny estetycznej w celu ochrony skóry
przed przebarwieniami.

DZIAŁANIE:

W preparacie zastosowano specjalny system fotostabilnych filtrów UVA i UVB, o podwójnym mechanizmie działania antyUV (odbijania i
pochłaniania promieni słonecznych) dla zapewnienia skuteczniej i bardzo wysokiej ochrony przed intensywnym nasłonecznieniem i jego
niekorzystnymi skutkami. Krem zapewnia ponad 98% ochronę antyUV oraz minimalizuje ryzyko powstawania zmian barwnikowych i
przebarwień. Preparat uzupełnia niedobory lipidów. Głęboko nawilża i odżywia skórę tworząc osłonę zabezpieczającą naskórek przed
nadmiernym wysuszeniem. Witamina E przyspiesza odnowę naskórka oraz chroni przed fotostarzeniem. Alantoina koi i łagodzi
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podrażnienia powstałe w wyniku ekspozycji skóry na słońce. Preparat wodoodporny – dostosowany do potrzeb osób aktywnych.
Szybko się wchłania i nie pozostawia na skórze tłustej warstwy.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieść odpowiednią warstwę kremu 20-30 minut przed ekspozycją na słońce. Ponawiać aplikację co 2 godziny oraz każdorazowo po
kąpieli lub pływaniu.

wzmocniona ochrona przed promieniowaniem UVA*
skuteczna i długotrwała ochrona antyUV – ponad 98%
zmniejszone ryzyko wystąpienia podrażnień,poparzeń i przebarwień słonecznych
odżywienie i wygładzenie skóry.

*wyższa niż zalecana przez Komisję Europejską.

WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ.
PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE.
PRODUKT HIPOALERGICZNY.
PRODUKT WODOODPORNY.
BEZ: ALERGENÓW, BARWNIKÓW, KOMPOZYCJI ZAPACHOWEJ.

UWAGA:

Nadmierne przebywanie na słońcu może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Produkty ochrony słonecznej nie zapewniają 100%
ochrony.
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