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Dermedic Sunbrella Baby krem ochronny dla dzieci i
niemowląt spf 50+ od pierwszych dni życia 50 g
 

Cena: 39,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Kremy

Producent BIOGENED

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Krem ochronny Dermedic Sunbrella Baby SPF50 dla dzieci i niemowląt od 1. miesiąca życia. Produkt skutecznie zabezpiecza wrażliwą
skórę dziecka przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA oraz UVB. W Dermedic Sunbrella Baby wykorzystano innowacyjny
kompleks filtrów mineralnych, który jest w pełni bezpieczny dla skóry dziecka, a także tworzy na jej powierzchni specjalny film, który
chroni przed przenikaniem niekorzystnego promieniowania UV. Co ważne, w Dermedic Sunbrella Baby znajdziemy szereg naturalnych
składników aktywnych, w tym m.in. Aqua-proVita D3, który jest prekursorem witaminy D. W kontakcie z silnym promieniowaniem UV
przekształca się w witaminę D3, dzięki czemu skutecznie łagodzi wszelkie podrażnienia oraz wspiera funkcje barierowe skóry dziecka. 
Dermedic Sunbrella Baby to produkt fotostabilny, hipoalerigczny i wodoodporny, dzięki czemu zapewnia doskonałą ochronę przed
promieniowaniem UV.

Skład
Składniki aktywne: Aqua-proVita D3, kompleks filtrów mineralnych, bisabolol, olej lniany, olej z oliwek, witamina E, Natural Extract AP,
Medilan, gliceryna, woda termalna.
Aqua, Zinc Oxide(nano), Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Isostearate, Polyhydroxystearic Acid, Titanium Dioxide (nano), Alumina,
Stearic Acid,Cyclomethicone, Glycerin, Sorbitan Oleate, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Betaine, Isopropyl Palmitate, Olea Europaea Frurt
Oil, C 12-15 Alkyl Benzoate, Cera Microcristallina, Lanolin, Butyrospermum Parkii Butter, Sodium Chloride, Hydrogenated Castor Oil,
Linum Usitatissimum Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Bisabolol, Parfum, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol.

Charakterystyka
Dermedic Sunbrella Baby to fotostabilny i hipoalergiczny dermokosmetyk z filtrem SPF50, który zawiera w swoim składzie wyłącznie
filtry mineralne zabezpieczające lipidy naskórka przed uszkodzeniami pod wpływem szkodliwego promieniowania UVA oraz UVB.
Dermedic Sunbrella Baby to preparat stosowany w celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwsłonecznej dla wrażliwej skóry dzieci i
niemowląt od 1. miesiąca życia. W preparacie zastosowano szereg naturalnych składników aktywnych, w tym m.in.:
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Aqua-proVita D3, który uważany jest prekursora witaminy D3. W momencie kontaktu z promieniowaniem UV przekształca się on
w witaminę D3, w efekcie czego Dermedic Sunbrella Baby skutecznie łagodzi wszelkie podrażnienia, wspomaga funkcje
barierowe skóry, a także wspiera naturalny cykl odnowy biologicznej naskórka;
Bisabolol, który wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Jego zadaniem jest przyspieszanie procesu gojenia się
ran oraz kojenie podrażnionej skóry i zaczerwienienia;
filtry mineralne – związki zawarte w kremie Dermedic Sunbrella Baby, których cząsteczki są tak duże, że nie są w stanie wnikać
w głąb naskórka. Mogą jedynie tworzyć film ochronny na powierzchni skóry, stanowiąc tym samym warstwę zaporową dla
promieni UV;
olej lniany – działa przeciwzapalnie, łagodząco i rozmiękczająco. Skutecznie przyspiesza regenerację naskórka oraz skóry
właściwej, m.in. po ostrych stanach zapalnych lub oparzeniu skóry. Składnik ten działa przeciwbakteryjnie, uwalnia gruczoły
łojowe, działa przeciwświądowo i przeciwalergicznie;
oliwa z oliwek – wygładza zmarszczki, odświeża i natłuszcza skórę, koi ją i chroni przed niekorzystnym działaniem czynników
atmosferycznych oraz stresu. Zawartość oliwy z oliwek w Dermedic Sunbrella Baby wzmacnia naturalną odporność skóry
dziecka, chroni ją przed odwodnieniem i wygładza;
witamina E – chroni przed postępującymi zmianami starczymi skóry, a także zabezpiecza przed działaniem czynników
środowiskowych;
gliceryna – dogłębnie nawilża skórę, a także chroni ją przed czynnikami zewnętrznymi. Poprawia elastyczność i jędrność skóry,
działa zmiękczająco na skórę zrogowaciałą.

Stosowanie
Krem Dermedic Sunbrella Baby należy nanieść równomiernie na skórę twarzy dziecka co najmniej 15 minut przed ekspozycją na
promieniowanie UV. Aplikację kremu należy ponawiać wielokrotnie w ciągu dnia, także po kontakcie z wodą.

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