Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

FLOS SUN CARE ochronny krem na słońce SPF 50+ 50ml
Cena: 19,98 PLN

Opis produktu

SUN CARE Flos-lek - skuteczna ochrona przed słońcem, z masłem shea i witaminą E
Wodoodporny krem przeciwsłoneczny przeznaczony jest do ochrony wrażliwej i skłonnej do podrażnień skóry twarzy i ciała, narażonej
na bezpośrednią ekspozycję słoneczną. Dzięki synergicznie dobranym filtrom naturalnym, mineralnym i chemicznym, krem anty UV
zapewnia bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Wydłuża możliwość bezpiecznego przebywania na słońcu oraz minimalizuje
ryzyko powstawania poparzeń słonecznych. Produkt umożliwia osiągnięcie efektu pięknej i naturalnej opalenizny bez poparzeń i
przebarwień.
Bardzo wysoką ochronę UV oraz właściwości pielęgnacyjne kremu zapewniają:
Filtry ochronne – zapewniają wysoką ochronę UV, która zabezpiecza przed fotostarzeniem i nadmierną pigmentacją.
Masło Shea - stanowi naturalny filtr UV, dodatkowo utrzymuje wilgoć w skórze czyniąc ją gładką i miękką.
Witamina E – działa antyoksydacyjne, wspiera regenerację naskórka.
Gliceryna – wykazuje działanie silnie nawilżające, pomaga chronić skórę przed podrażnieniami.
Krem SPF 50+ warto stosować przy skórze o fototypie I i II.
Sprawdź swój fototyp skóry:
Fototyp I – skóra mlecznobiała, widoczne piegi, włosy złoto-rude, zawsze ulega poparzeniu. Zalecany filtr: SPF 50+, po kilku dniach
ekspozycji można go zastąpić filtrem SPF 30.
Fototyp II – skóra jasna, sporo piegów, włosy blond, słabo się opala. Duża skłonność do poparzeń. Zalecany filtr: minimum SPF 30 w
pierwszym tygodniu przebywania na słońcu.
Fototyp III – skóra jasna lub lekko oliwkowa, rzadko ulega poparzeniom. Włosy ciemny blond lub brąz. Zalecany filtr: minimum SPF 15 w
pierwszym tygodniu przebywania na słońcu.
Fototyp IV – skóra oliwkowa, nie ulega poparzeniom, opala się na ciemny kolor. Zalecany filtr: minimum SPF 10 w pierwszym tygodniu
ekspozycji na słońce.
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Sposób użycia:
Równomiernie rozprowadź krem na skórze, najlepiej 20-30 min. przed planowanym wyjściem na zewnątrz. Czynność możesz powtarzać
kilkakrotnie w ciągu dnia.
Uwaga! Nadmierne przebywanie na słońcu stanowi zagrożenie dla zdrowia. Produkty przeciwsłoneczne nie stanowią 100% ochrony
przed promieniowaniem UV.
Skład/Ingredients:
Aqua, Octocrylene, C12-15 Alkyl Benzoate, Titanium Dioxide (nano), Ethylhexyl Stearate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Glycerin,
Polyglyceryl-4 Isostearate, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Hexyl Laurate, Butyrospermum Parkii Butter, Butylene Glycol
Dicaprylate/Dicaprate, Cyclopentasiloxane, Silica, Dimethicone, Cera Microcristallina, Hydrogenated Castor Oil, Sodium Chloride,
Tocopheryl Acetate, Paraffin, Parfum, Cetyl Dimethicone, Methylparaben, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric
Acid, Cyclohexasiloxane, Propylparaben, BHT.

Plik wygenerowano: 13-08-2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

