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PHARMACERIS S Emulsja emulsja ochronna na słońce,
powyżej 6 miesiąca, SPF50+, spray multipozycyjny 150ml
 

Cena: 52,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać spray

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

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

PHARMACERIS S, Sun Protection, emulsja ochronna na słońce, powyżej 6 miesiąca, SPF50+, 150ml

Wodoodporna emulsja ochronna Pharmaceris S przeznaczona jest do ochrony przeciwsłonecznej delikatnej skóry dzieci i niemowląt
powyżej 6. miesiąca życia. Formuła produktu została stworzona z myślą o skutecznej i bezpiecznej ochronie wrażliwej skóry
najmłodszych przed intensywnym nasłonecznieniem, oparzeniami słonecznymi i promieniowaniem UVA i UVB. Formuła emulsji zawiera:

  specjalny system fotostabilnych filtrów UVA i UVB o podwójnym mechanizmie anty-UV (odbijania i pochłaniania promieni słonecznych)
dla zapewnienia wysokiej ochrony przed intensywnym nasłonecznieniem i jego niekorzystnymi skutkami,
  witaminę E dla ochrony przed działaniem wolnych rodników, odpowiedzialnych za reakcje fotouczulające oraz dla wzmocnienia bariery
lipidowej skóry, nawilżenia i odżywienia naskórka.

Po zastosowaniu produktu skóra pozostaje nawilżona, gładka i miękka w dotyku, bez tłustej i lepkiej warstwy. Wygodna multipozycyjna
forma aplikacji 360° umożliwia wygodne i szybkie zastosowanie emulsji, zwłaszcza u aktywnych i ruchliwych dzieci w okresie
intensywnego rozwoju. Zastosowanie kremu zmniejsza ryzyko wystąpienia podrażnień i poparzeń słonecznych.

Zastosowanie
Bardzo wysoka ochrona delikatnej i wrażliwej skóry twarzy i ciała dzieci oraz niemowląt powyżej 6. miesiąca życia przed działaniem
promieni słonecznych, oparzeniami słonecznymi oraz promieniowaniem UVA i UVB.

Sposób użycia

  Nanieść warstwę emulsji na skórę 15 minut przed ekspozycją na słońce poprzez rozpylenie go w odległości 15-20cm od skóry i
delikatne rozsmarowanie.
  Aplikację kremu należy powtarzać co 2 godziny oraz każdorazowo po kąpieli, pływaniu, wysiłku fizycznym lub po każdorazowym użyciu
ręcznika.
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Składniki (INCI)
Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbuthylphenol (nano), Octocrylene, Ethylhexyl Methoxycinnamate,
Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Cetearyl Alcohol, Coco-Glucoside, Decyl Glucoside,
Propylene Glycol, Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate (witamina E), Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer,
Isohexadecane, Polysorbate 60, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Citric Acid.

Dodatkowe informacje

  Preparat apteczny.
  Produkt przebadany dermatologicznie.
  Emulsja wodoodporna i bezzapachowa.
  Dzieci poniżej 3. roku życia nie powinny przebywać na słońcu. Zaleca się unikania bezpośredniej ekspozycji na słońce, w szczególności
między godziną 11 a 16.
  Pojemnik pod ciśnieniem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Ogrzewanie grozi wybuchem.
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