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PHARMACERIS EMOTOPIC Krem MINERALNY SPF50 75ml
 

Cena: 53,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

PHARMACERIS E, Emotopic, krem mineralny dermo-ochronny, SPF50+, 75ml

Dermo-ochronny krem oparty na 100% filtrach mineralnych zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UVB i UVA
niwelując ich negatywne oddziaływanie na skórę. Zmniejsza ryzyko powstawania poparzeń, wyprysków i podrażnień słonecznych, a
także odczynów fotoalergicznych. Połączenie olei – canola i konopnego wraz ze złotą algą zwiększa barierę odpornościową skóry na
czynniki zewnętrzne. Wykazuje działanie naprawcze i regenerujące naskórek, niwelując suchość skóry i wpływając na łagodzenie
podrażnień, świądu, zaczerwienienia oraz stanów zaostrzeń AZS. Działa łagodząco, likwidując szorstkość i uczucie nadmiernego
napięcia skóry oraz zabezpiecza ją przed nadmiernym wysuszeniem. Krem nie brudzi ubrań, nie zapycha porów oraz nie pozostawia na
skórze lepkiej warstwy.

Zastosowanie: dla osób ze skórą wrażliwą, atopową (AZS), podatną na alergie na promienie słoneczne oraz filtry chemiczne. Dla dzieci i
dorosłych bez ograniczeń wiekowych.

Sposób użycia: krem do codziennego stosowania do twarzy i ciała w celu ochrony przed słońcem i szkodliwymi czynnikami
zewnętrznymi. Krem stosować 30 minut przed ekspozycją oraz ponawiać co 2 godziny, a także każdorazowo po kąpieli i pływaniu.

Składniki: woda oczyszczona, emolienty: olej konopny, olej canola, ekstrakt z algi, glicerol, tlenek cynku, dwutlenek tytanu,
hydroksyacetofenon, ekstrakt z wiciokrzewów, substancje pomocnicze.

Ważne wskazówki:
Przechowywać w temperaturze pokojowej oraz unikać ekspozycji produktu bezpośrednio na wysoką temperaturę czy promieniowanie
słoneczne.
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent:
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris,
Armii Krajowej 12,
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