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Dermedic Sunbrella Baby mleczko ochronne dla dzieci i
niemowląt spf 50 100 g
 

Cena: 56,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Balsamy, Mleczka

Producent BIOGENED

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Mleczko ochronne Dermedic Sunbrella Baby z filtrem ochronnym SPF50 to produkt przeznaczony dla dzieci i niemowląt powyżej 1.
miesiąca życia. W składzie produktu znajdziemy wyłącznie filtry mineralne, które są bardzo dobrze tolerowane przez wrażliwą i delikatną
skórę dzieci, w związku z czym można go stosować zarówno na całe ciało, jak i twarz dziecka. Innowacyjna formuła mleczka Dermedic
Sunbrella Baby zawierająca m.in. innowacyjny składnik aktywny Aqua-proVita D3 (prekursor witaminy D), alantoinę oraz D-pantenol
doskonale chroni skórę dziecka przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB, a także działa łagodząco na podrażnienia
spowodowane zbyt intensywną ekspozycją na promieniowanie słoneczne. Preparat tworzy film ochronny na powierzchni dziecka, a
także skutecznie regeneruje naskórek i dba odpowiednie nawilżenie skóry dziecka. Mleczko ochronne Dermedic Sunbrella Baby jest
wodoodporne, nie pozostawia tłustej warstwy na skórze dziecka.

Skład
Składniki aktywne: Aqua-proVita D3, filtry mineralne, olej lniany, alantoina, D-panthenol, masło shea, olej z oliwek, Natural Extract AP,
gliceryna, Medilan, witamina E, woda termalna.
Aqua, Zinc Oxide (nano), Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Isostearate, Polyhydroxystearic Acid, Titanium Dioxide (nano), Aluminia,
Stearic Acid, Cyclomethicone, Glycerin, Sorbitan Oleate, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Betaine, Isopropyl Palmitate, Olea Europaea Fruit
Oil, C12-15 Alkyl Benzoate, Lanolin, Butyrospermum Parkii Butter, Sodium Chloride, Cera Microcristallina, Linum Usitatissimum Seed Oil,
Tocopheryl Acetate, Hydrogenated Castor Oil, Panthenol, Allantoin, Parfum, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol.

Charakterystyka
Dermedic Sunbrella Baby to specjalistyczne mleczko ochronne z filtrem SPF50, które może być stosowane przez dzieci i niemowlęta w
wieku powyżej 1. miesiąca życia. Zadaniem preparatu Dermedic Sunbrella Baby jest dogłębna ochrona przeciwsłoneczna skóry dziecka
przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA oraz UVB. Nowoczesna formuła mleczka Dermedic Sunbrella Baby sprawia, że z
łatwością łagodzi wszelkie podrażnienia związane z ekspozycją na słońce, a także koi podrażnioną skórę. Co ważne, preparat szybko i
skutecznie regeneruje delikatny naskórek, a także dogłębnie nawilża i odżywia skórę.
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Dermedic Sunbrella Baby zawiera wyłącznie filtry mineralne – nie znajdziemy w nim filtrów chemicznych, w związku z czym jest to
produkt w pełni bezpieczny dla delikatnej skóry dziecka. Tworzy na jej powierzchni specjalny film ochronny przed przenikaniem
promieniowania UV w głąb skóry. Jest to produkt hipoalergiczny, wodoodporny i fotostabilny, który nie pozostawia na skórze lepkiej
warstwy i świetnie się wchłania.
Składniki aktywne zawarte w mleczku Dermedic Sunbrella Baby to przede wszystkim:

alantoina i D-panthenol – wykazują działanie łagodzące, zmniejszają pieczenie, ułatwiają gojenie się podrażnień i odnowę
uszkodzonego naskórka;
olej lniany i masło shea – działają regenerująco i intensywnie natłuszczająco na wysuszoną skórę dzieci;
Natural Extract AP, Medilan, gliceryna – zapewniają utrzymanie stałego poziomu nawilżenia skóry, chronią przed nadmierną
przeznaskórkową utratą wody, silnie nawilżają skórę, pozostawiając ją gładką i elastyczną;
Olej z oliwek, witamina E – neutralizują działanie wolnych rodników, a także chronią lipidy naskórkowe przed utlenianiem i
zniszczeniem. Co ważne, składniki zawarte w Dermedic Sunbrella Baby zapobiegają także tworzeniu się nowych podrażnień i
oparzeń słonecznych.

Stosowanie
Mleczko ochronne Dermedic Sunbrella Baby należy nakładać obficie na skórę twarzy oraz całego ciała dziecka co najmniej 15 minut
przed ekspozycją na słońce. Zaleca się wielokrotne ponawianie aplikacji mleczka Dermedic w ciągu dnia, a także po każdorazowym
kontakcie z wodą.

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