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Dermedic Sunbrella Baby mleczko ochronne w sprayu dla
dzieci i niemowląt spf 50+ 150 ml
 

Cena: 58,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent BIOGENED

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Mleczko ochronne w sprayu Dermedic Sunbrella Baby z wysoką ochroną SPF50+ to preparat przeznaczony dla dzieci oraz niemowląt
powyżej 6. miesiąca życia. Szerokopasmowy, 4-poziomowy system ochrony skóry dziecka w doskonały sposób zabezpiecza przed
szkodliwym działaniem promieniowania UVA, UVB, Infrared oraz Invisible Light, a także gwarantuje wysoki poziom ochrony przed
słońcem. Co ważne preparat Dermedic Sunbrella Baby w sprayu skutecznie chroni DNA komórek skóry, a także zapobiega tworzeniu się
dermatozy słonecznej, poparzeń i przebarwień. Zawiera on wiele naturalnych składników aktywnych, jak również innowacyjny
komponent – Aqua-proVita D3, który jest uważany za prekursora witaminy D.
Mleczko w sprayu Dermedic Sunbrella Baby zawiera kompleks filtrów mineralnych i chemicznych, jest wodoodporny, fotostabilny i
hipoalergiczny. Nie pozostawia na skórze tłustego filmu, łatwo się wchłania i zapewnia przyjemny zapach na ciele. Produkt przebadany
klinicznie.

Skład
Składniki aktywne: Kompleks filtrów mineralnych i chemicznych UVA + UVB + VL + IR, Aqua-proVita D3, Witamina C i E, Gliceryna, D-
Panthenol.
Aqua, Octocrylene, C12-15 Alkyl Benzoate, Diethylamino Hydroxybenzyol Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Glycerin
(gliceryna), Cyclomethicone, Trimethylpentanediol/Adipic Acid/Glycerin Crosspolymer, Cetearyl Glucoside, PEG-100 Stearate, Glyceryl
Stearate Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano), Panthenol (pantenol), Titanium Dioxide, Hydrogenated
Polydecene, Hydroxystearic Acid, Methyl Cyclodextrin, 7-Dehydrocholesterol, Physalis Angulata Extract, Caprylic/Capric Triglyceride,
Tocopherol (witamina E), PEG-8, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Parfum, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol.

Charakterystyka
Dermedic Sunbrella Baby w formie mleczka ochronnego w sprayu to produkt z wysokim filtrem ochronnym SPF50+, w związku z czym
może być stosowany u dzieci i niemowląt od 6. miesiąca życia. Produkt zawiera kompleks filtrów mineralnych i chemicznych, które
zapewniają bardzo wysoką, długotrwałą ochronę przeciwsłoneczną przed działaniem promieniowania UVA, UVB, IR (Infrared) oraz VL
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(Visible Light).
Nowoczesna formuła mleczka Dermedic Sunbrella Baby gwarantuje ochronę przed powstawaniem poparzeń słonecznych oraz
tworzeniem się przebarwień. Co ważne, produkt znacząco zmniejsza ryzyko powstawania dermatoz słonecznych u dzieci, a także chroni
komórki skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Jednym z głównych składników zawartych w mleczku w
sprayu Dermedic Sunbrella Baby jest Aqua-proVita D3, czyli prekursor witaminy D, który pod wpływem działania promieniowania
słonecznego przekształca się w witaminę D.
Dermedic Sunbrella Baby w sprayu w dużym stopniu usprawnia gospodarkę wodną naskórka poprzez jego wzmocnienie, jak również
dogłębne nawodnienie. Za sprawą naturalnej formuły produkt chroni DNA komórek dziecka, a także jest bardzo dobrze tolerowany przez
delikatną i wrażliwą skórę dziecka. Dermedic Sunbrella Baby został przebadany klinicznie, nie zawiera szkodliwych substancji,
barwników i konserwantów. Co ważne, jest on hipoalergiczny, fotostabilny i wodoodporny, dzięki czemu jego działanie jest wydłużone
również podczas kontaktu z wodą.

Stosowanie
Przed każdym zastosowaniem należy energicznie potrząsnąć buteleczką, a następnie aplikować równomierną, obfitą warstwę mleczka 
Dermedic Sunbrella Baby na suchą i czystą skórę. Produkt należy nakładać co najmniej 15 minut przed ekspozycją na promieniowanie
słoneczne. Zaleca się wielokrotne stosowanie mleczka Dermedic Sunbrella Baby w ciągu dnia, a także po każdorazowym kontakcie z
wodą. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami.

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