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VICHY Capital Soleil SPF30 mleczko do twarzy i ciała 300ml
 

Cena: 66,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, ochronne

Filtr słoneczny SPF30

Marka VICHY

Miejsce
stosowania

ciało, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać mleczko

Przeznaczenie opalanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry każda, normalna, wrażliwa

Właściwości wodoodporny

Opis produktu
 

Ochronne mleczko do twarzy i ciała SPF 30 Vichy Idéal Soleil to produkt, który opracowano w taki sposób, że spełnia wymagania
każdego rodzaju skóry i to w każdym wieku. Dzięki temu, mleczko doskonale nadaje się do stosowania przez całą rodzinę. Preparat
zapobiega uszkodzeniom skóry, przebarwieniom, starzeniu się jej, a także uniemożliwia tworzenie wolnych rodników. Mleczko można
aplikować nawet na wrażliwą skórę twarzy, ponieważ wykazuje hipoalergiczną formułę, testowaną pod kontrolą dermatologów.

Zapewnia skuteczną ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Zaawansowana formuła chroni skórę przed uszkodzeniami
słonecznymi, przebarwieniami i jej przedwczesnym fotostarzeniem. Odpowiednie do skóry wrażliwej. Fotostabilne. Hipoalergiczne.
Wodoodporne.

Skuteczność

Ochronne mleczko do twarzy i ciała SPF 30 Vichy Idéal Soleil nie tylko chroni skórę ciała i twarzy przed szkodliwym wpływem promieni
ultrafioletowych. Dodatkowo, zapewnia optymalne nawilżenie i chroni przed wysuszeniem, na które skóra po opalaniu jest szczególnie
narażona.

Innowacyjna formuła mleczka zawiera system opatentowanych filtrów MEXORYL. Połączenie uzupełniających się wzajemnie filtrów
sprawia, że produkt wykazuje szerokie spektrum pochłaniania promieni UVA i UVB oraz posiada technologię szczelnej ochrony.
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Testowany na skórze wrażliwej pod kontrolą dermatologiczną.

Stosowanie

Ochronne mleczko do twarzy i ciała SPF 30 Vichy Idéal Soleil zaleca się nakładać bezpośrednio przed wystawieniem skóry na działanie
promieni słonecznych. Wystarczy wycisnąć niewielką ilość preparatu, aby dokładnie pokryć wybrany obszar skóry ciała lub twarzy.
Należy pamiętać, aby równomiernie rozsmarować mleczko, by zapewnić maksymalną ochronę skóry przed słońcem. Ochronne mleczko
warto aplikować po każdej kąpieli słonecznej lub wytarciu skóry ręcznikiem. Wówczas ochrona przed promieniami ultrafioletowymi
będzie skuteczna.

Bezpieczeństwo

Mleczko do ciała pomaga zapobiegać uszkodzeniom skóry podczas przebywania na słońcu. Chroni skórę przed szkodliwym działaniem
promieniowania UVB + UVA. Zapobiega tworzeniu wolnych rodników. Przeciwdziała starzeniu się skóry.
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