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Avene SunsiMed krem bardzo wysoka ochrona dla skóry
wrażliwej 80 ml
 

Cena: 83,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 80 ml

Postać Kremy

Producent AVENE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Avene SunsiMed krem, bardzo wysoka ochrona dla skóry wrażliwej

Avene SunsiMed krem, bardzo wysoka ochrona dla skóry wrażliwej to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania podczas
ekspozycji na słońce. Jego formuła zawiera fotostabilny system filtrów, przeciwutleniacz, czyli Pre-tokoferyl oraz wodę termalną Avene.
Receptura została tak opracowana, aby nie powodować zapychania się porów, a ryzyko powstawania alergii było niewielkie.

Wystawianie ciała na działanie promieni słonecznych jest potrzebne do tego, aby pobudzić w skórze produkcję witaminy D3. Wspiera
ona utrzymanie zdrowych mięśni, kości i zębów. Wspomaga podział komórek i prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Pomaga w prawidłowym wykorzystaniu wapnia i fosforu w organizmie oraz zachowaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi.
Jednak promienie słońca mogą także negatywnie oddziaływać na skórę.
● Niszczą włókna kolagenowe i elastynowe, co powoduje spadek jędrności naskórka.
● Przyczyniają się do powstania rumienia, a podczas długotrwałej ekspozycji poparzeń słonecznych.
● Zwiększają produkcję barwnika, co może skutkować przebarwieniami.
● Mogą powodować powstawanie komórek rakowych w skórze.
● Zmniejszają poziom nawilżenia naskórka i zwiększają jego grubość, co objawia się głębokimi zmarszczkami i powstawaniem bruzd
nosowo-wargowych.
Skutkiem ekspozycji skóry na słońce są nie tylko nieestetyczne plamy barwnikowe i rogowacenie słoneczne, ale także nowotwory skóry,
takie jak czerniak. Stanowi on od 5 do 7% wszystkich chorób nowotworowych w Polsce.
Z tych powodów bardzo ważne jest, aby stosować fotoprotekcję. W tym celu można tworzyć fizyczną barierę pomiędzy skórą a
słońcem, np. nosząc ubrania czy nakrycia głowy z dużym rondem. Wiele osób sięga także po specjalne preparaty ze składnikami, które
pomagają blokować szkodliwy wpływ promieni słonecznych na skórę. Jednym z nich jest Avene SunsiMed krem, bardzo wysoka
ochrona dla skóry wrażliwej.
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Receptura zawiera fotostabilny system filtrów, które wspierają ochronę przeciw promieniom UVA i UVB. W składzie znajdują się także:
przeciwutleniacz, czyli Pre-tokoferyl, który pomaga wzmocnić ochronę komórkową oraz woda termalna Avene wspomagająca kojenie i
łagodzenie podrażnień. Składniki te wspierają ochronę skóry przed intensywnym promieniowaniem słonecznym. Wspomagają procesy
zapobiegające powstawaniu zmian przednowotworowych w formie rogowacenia słonecznego, modyfikowaniu DNA komórek i
fotostarzeniu się skóry. Wspierają blokowanie szkodliwego wpływu stresu oksydacyjnego na skórę, który wywołują promienie UVB i UVB,
podczerwone oraz widzialne.

Produkt należy aplikować na skórę dokładnie według wskazówek. Równomierną warstwę kremu trzeba rozprowadzić na powierzchni
twarzy oraz innych obszarów narażonych na działanie słońca.
Ten krok należy powtarzać w przypadku przedłużonej ekspozycji na słońce, kontaktu z wodą lub intensywnego pocenia się.
Jednocześnie trzeba unikać narażania skóry na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Można to zrobić, np. nosząc odzież
ochronną.

Należy pamiętać, że stosowanie mniejszej ilości produktu niż jest rekomendowana w ulotce, może spowodować obniżenie poziomu
ochrony.

Skład
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA), METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL (NANO), BIS-
ETHYLHEXYLOXYPHENOL, METHOXYPHENYL TRIAZINE, DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE, BUTYL
METHOXYDIBENZOYLMETHANE, BENZOIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, TOCOPHERYL, GLUCOSIDE, EXCIPIENTS.

Wskazania i działanie
Wyrób medyczny SunsiMed jest idealnym rozwiązaniem dla skóry nadwrażliwej na słońce. Zapobiega nowotworom skóry (nie dotyczy
czerniaka) oraz zmianom przednowotworowym w postaci rogowacenia słonecznego. Zabiega zmianom DNA wywołanym przez
promieniowanie słoneczne oraz fotostarzeniu się skóry i stresowi oksydacyjnemu, wywołanemu przez promienie UVB-UVA.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Rozprowadzać codziennie rano równomiernie na twarzy oraz powierzchniach narażonych na ekspozycję na słońce. W celu zapoznania
się z zaleceniami dotyczącymi rekomendowanego dawkowania* należy dokładnie przeczytać ulotkę. Aplikację powtórzyć w przypadku
przedłużonej ekspozycji słonecznej, silnego pocenia się lub kontaktu z wodą. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z promieniami
słonecznymi używając odzieży ochronnej (kapelusza, okularów
przeciwsłonecznych, T-shirt etc.)
* UWAGA:
Stosowanie dawki mniejszej niż zalecana może zmniejszyć poziom ochrony.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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