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Pharmaceris S SPF50+ krem o szerokopasmowej ochronie
50ml
 

Cena: 38,84 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, nawilżające, ochronne,
odżywiające, regenerujące

Filtr słoneczny SPF50+

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać krem

Przeznaczenie opalanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry alergiczna, delikatna, normalna, sucha,
wrażliwa

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta, od 6 miesiąca
życia

Właściwości wodoodporny

Opis produktu
 

Szerokie spektrum ochrony UVB, UVA, HEV, IR. Nieklejąca, szybko wchłaniająca się formuła, nie przetłuszcza skóry, nie powoduje
zaskórników i nie zapycha porów

bardzo wysoka ochrona przed promieniowaniem UVA, UVB, HEV, IR
łagodzi podrażnienia
zabezpiecza skórę przed wysuszeniem
wodoodporny
wysoka tolerancja i skuteczność
przebadano klinicznie i dermatologicznie

WSKAZANIA

Polecany do twarzy dla skóry delikatnej, wrażliwej, suchej, z tendencją do reakcji alergicznych i zmian barwnikowych –

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/pharmaceris-s-spf50-krem-o-szerokopasmowej-ochronie-50ml.html
https://www.apte.pl/pharmaceris-s-spf50-krem-o-szerokopasmowej-ochronie-50ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
wymagającej bardzo wysokiej ochrony przed intensywnym nasłonecznieniem, oparzeniami słonecznymi i szkodliwym
promieniowaniem UVA/UVB, światłem widzialnym i podczerwonym – stanowiących pełne spektrum promieniowania
docierającego do Ziemi.
Dostosowany do potrzeb skóry dzieci i niemowląt powyżej 6 miesiąca życia.

DZIAŁANIE

Krem o ultra lekkiej formule, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii filtrów szerokopasmowych, zabezpiecza skórę na
wielu poziomach.
Chroni skórę i organizm przed niekorzystnym wpływem promieniowania UVA, UVB, wysokoenergetycznego HEV oraz niweluje
skutki IR.
AntileuDNAprotect tworzy skuteczną barierę ochronną systemu immunologicznego skóry.
Minimalizuje powstawanie w wyniku ekspozycji słonecznej niepożądanych objawów, do których należą: podrażnienia,
poparzenia, zaczerwienienia, przebarwienia i wypryski posłoneczne, zmiany barwnikowe i odczyny alergiczne.
Krem nawilża, odżywia i regeneruje skórę, jednocześnie niwelując jej suchość i nadwrażliwość.
WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ
PRZEBADANO KLINICZNIE I DERMATOLOGICZNIE

SKŁADNIKI

AntileuDNAprotector

zapewnia ochronę systemu immunologicznego skóry, ponieważ blokuje uwalnianie się czynników prozapalnych w wyniku
ekspozycji na czynniki zewnętrzne, minimalizując niepożądane reakcje zapalne skóry w wyniku ekspozycji na słońce:
podrażnienia, świąd, zaczerwienienia, rumień, przebarwienia.

Filtry szerokopasmowe

zapewniają osłonę przed promieniowaniem słonecznym: UVB, UVA, IR (podczerwienią), a także HEV (światłem widzialnym).

Masło Shea

naśladuje strukturą naturalną lipidową osłonę skóry, działa łagodząco i odżywczo na naskórek.

Witamina E

chroni przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, nawilża i przyspiesza proces regeneracji.

Olej Canola

bogaty w naturalną witaminę E ma właściwości łagodzące, zmniejsza objawy przesuszenia naskórka.

Alanotina

ukierunkowana na kojenie podrażnień, działa łagodząco i regenerująco na naskórek.

SPOSÓB UŻYCIA

Do codziennego stosowania na skórę w celu najwyższej ochrony przed słońcem.
Nanieść odpowiednią warstwę kremu na twarz 20-30 minut przed ekspozycją na słońce.
Ponawiać aplikację co 2 godziny oraz każdorazowo po kąpieli i pływaniu.
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