
 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

 

PHARMACERIS S krem ochronny na słońce do twarzy i ciała,
powyżej 6 miesiąca, SPF50+, 125ml
 

Cena: 42,90 pln

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

PHARMACERIS S, krem ochronny na słońce do twarzy i ciała, powyżej 6 miesiąca, SPF50+, 125ml

Krem Pharmaceris S przeznaczony jest do ochrony skóry twarzy i ciała przed słońcem i może być stosowany u dzieci i niemowląt
powyżej 6. miesiąca życia. Formuła produktu została stworzona z myślą o skutecznej i bezpiecznej ochronie wrażliwej skóry
najmłodszych przed negatywnym działaniem słońca i czynników zewnętrznych:

  specjalny system fotostabilnych filtrów UVA i UVB o podwójnym mechanizmie anty-UV (odbijania i pochłaniania promieni słonecznych)
dla zapewnienia bardzo wysokiej ochrony przed intensywnym nasłonecznieniem i jego niekorzystnymi skutkami;
  olejek z passiflory dla łagodzenia podrażnień oraz ochrony przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych;
  kwas foliowy dla ochrony komórek skóry przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV;
  ekstrakt ze "złotej" algi dla optymalnego nawilżenia skóry, zapobiegania przesuszeniom i nadmiernej utracie wody z naskórka.

Krem posiada wodoodporną formułę, która szybko się wchłaniania, dzięki czemu nie pozostawia na skórze tłustej i lepkiej warstwy. Po
zastosowaniu produktu zmniejsza się ryzyko wystąpienia podrażnień i poparzeń słonecznych, a skóra pozostaje nawilżona i
wygładzona.

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 kremu na twarz i ciało 20-30 minut przed ekspozycją na słońce.
  Aplikację kremu należy powtarzać co 2 godziny oraz każdorazowo po kąpieli lub pływaniu.
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Składniki (INCI)
Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, C12-15 Alkyl Benzoate, Octocrylene, Titanium Dioxide (nano),
Butylene Glycol, Cetyl Alcohol, Potassium Cetyl Phosphate, Ethylhexyl Triazone, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol
(nano), Dicaprylyl Carbonate, Hydrogenated Dimer Dilinoleyl / Dimethylcarbonate Copolymer, Alumina, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Decyl Glucoside, Xanthan Gum, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Flower Extract (ekstrakt z wiciokrzewu), Caprylyl
Glycol, Passiflora Incarnata (Passionflower) Seed Oil (olejek z passiflory), Tromethamine, Caprylic/Capric Triglyceride, Simethicone,
Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract (wyciag z kwiatu wiciokrzewu japońskiego), Propylene Glycol, Laminaria Ochroleuca
Extract (ekstrakt ze "złotej" algi), Glycerin, Sorbitol, Lecithin, Collagen, Sodium Chondroitin Sulfate, Folic Acid, Disodium EDTA, Glyceryl
Caprylate, Phenoxyethanol, Phenethyl Alcohol.

Dodatkowe informacje

  Bardzo wysoka ochrona (SPF50).
  Krem przebadany klinicznie i dermatologicznie.
  Produkt posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.
  Krem wodoodporny i bezzapachowy.
  Dzieci poniżej 3. roku życia nie powinny przebywać na słońcu. Zaleca się unikania bezpośredniej ekspozycji na słońce, w szczególności
między godziną 11 a 16.
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