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Emolium Suncare mineralny krem ochronny spf50+ 50 ml
 

Cena: 48,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Emolium SunCare to mineralny krem ochronny o SPF50, który sprzyja ochronie skóry przed szkodliwym promieniowaniem UV. Produkt
stworzony został z myślą o skórze atopowej, skłonnej do podrażnień i alergii. Skład kremu oparty został na filtrach mineralnych, które
mogą w wysokim stopniu zapobiegać szkodliwemu działaniu promieni słonecznych na skórę, co sprawia, że kosmetyk nadaje się do
stosowania podczas ekspozycji na słońce. Preparat może być wykorzystywany przez dorosłych oraz przez dzieci już od pierwszego dnia
życia. Jest fotostabilny i wodoodporny, przebadany klinicznie oraz hipoalergiczny.

Szkodliwe działanie promieni UV na skórę

Choć promienie UV wykazują pewne pozytywne działanie, to jednak nadmierna ekspozycja na słońce może przynieść więcej szkód niż
pożytku. Wyróżniamy dwa typy promieniowania UV:
· Promieniowanie UVA – stanowi 95% promieniowania słonecznego, docierającego na ziemię. Natężenie tego promieniowania jest stałe,
niezależnie od pory roku i zachmurzenia. Promienie UVA wykazują zdolność przenikania przez skórę człowieka, nawet do jej głębokich
warstw. To właśnie tego typu promienie UV mogą odpowiadać za choroby nowotworowe oraz fotostarzenie się skóry.
· Promieniowanie UVB – jest to pozostałe 5% promieniowania, a jego natężenie najsilniejsze jest latem, zwłaszcza w godzinach
najmocniejszego nasłonecznienia. Promieniowanie UVB może wnikać w skórę przez naskórek. Może odpowiadać za oparzenia po
opalaniu oraz zmiany nowotworowe.

W składzie kremu Emolium SunCare zawarto filtry mineralne, które mają chronić skórę zarówno przed promieniami UVA, jak i
promieniami UVB. Warto zauważyć, że skóra delikatna, skłonna do przesuszeń może w wyższym stopniu reagować na poparzenia
słoneczne, które później dłużej się goją, dlatego wymaga ona odpowiedniej pielęgnacji, najlepiej przy pomocy specjalnego kremu
ochronnego o wysokim SPF.

Emolium - w trosce o zdrową skórę

Marka Emolium znana jest z tworzenia produktów emolientowych, których zadaniem jest pielęgnacja i ochrona skóry wrażliwej. Firmie
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zależy na tym, aby swoim klientom oferować kosmetyki, które nie tylko nie będą podrażniały, ale też pomogą w uzyskaniu komfortu i
ograniczeniu świądu. Emolium działa we współpracy z autorytetami z dziedziny dermatologii i kierując się także własną wiedzą i
doświadczeniem, tworzy wysokiej jakości kosmetyki pielęgnacyjne dla skóry problematycznej. Emolium Suncare o wysokim SPF50 to
oferta dla tych, którzy chcą móc cieszyć się bezpieczną ekspozycją na słońce, chroniąc swoją skórę przed szkodliwym wpływem
promieni UV.

Składniki
Aqua, Titanium Dioxide, C12-15 Alkyl Benzoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Zinc Oxide (nano), Dicaprylyl Carbonate, Tripelargonin,
Polyhydroxystearic Acid, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Glycerin, Alumina, Stearic Acid, Magnesium Stearate, Laminaria Ochroleuca
Extract, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Hydroxyacetophenone, Isostearic Acid, Tocopherol.

Charakterystyka
Emolium Suncare Mineralny krem ochronny SPF 50+ przeznaczony jest do ochrony skóry przed słońcem od 1 dnia życia. Dedykowany
jest także skórze suchej, wrażliwej, atopowej i z alergią na filtry chemiczne.

100% filtrów mineralnych zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB.
Emolium Suncare tworzy na skórze mineralny ekran ochronny, który odbija promienie słoneczne.
Krem z filtrem od 1. dnia życia chroni przed podrażnieniami słonecznymi i zaczerwienieniem, jednocześnie intensywnie i
długotrwale nawilżając skórę.
Wygodnie się aplikuje i dobrze rozprowadza na skórze, pozostawiając na niej wodoodporną mleczną warstwę.
Krem został przebadany dermatologicznie i okulistycznie, jest fotostabilny i hipoalergiczny.
Zastosowanie mineralnego kremu ochronnego Emolium SUNCARE

Od 1 dnia życia.
100% filtrów mineralnych.
Krem z filtrem dla dzieci i dorosłych.
Bardzo wysoka ochrona.
Wodoodporny.

Działanie mineralnego kremu ochronnego Emolium SUNCARE
Chroni skórę przed promieniowaniem UVB+UVA+IR.
Zawiera filtry mineralne odpowiednie także dla skóry wrażliwej, atopowej i z alergią na filtry chemiczne.
Intensywnie i długotrwale nawilża skórę.
Krem z filtrem mineralnym koi i łagodzi podrażnienia przyspieszając regenerację naskórka.
Wygładza i niweluje szorstkość skóry.
Produkt szybko się wchłania i jest wydajny.

Formuła produktu Emolium SUNCARE mineralny krem ochronny
Krem Emolium Suncare to formuła 100% filtrów mineralnych, które zapewniają bardzo wysoką ochronę
przeciwsłoneczną.
W składzie kremu z filtrem mineralnym znajduje się złota alga, innowacyjny filtr immunologiczny, chroniący nie tylko
przed słońcem, ale i wspierający równowagę hydrolipidową skóry.
Trójglicerydy z oleju ostropestu ułatwiają rozprowadzanie kremu, dodatkowo wygładzając skórę.

Właściwości kremu Emolium Suncare

Krem ochronny Emolium Suncare stworzony został dla osób ze skórą wrażliwą, którym zależy na dobrej ochronie przed promieniami
UV. W produkcie zastosowano sprawdzone składniki, wykazujące skuteczne działanie w tym zakresie, a jednocześnie będące
bezpieczne dla delikatnej skóry.

Filtry mineralne

Nazywane także filtrami fizycznymi, to substancje, które tworzą na skórze warstwę ekranizującą, mogącą powodować skuteczną
ochronę przed działaniem słońca. Wśród właściwości tych filtrów wyróżniamy możliwość odbijania promieni UVA i UVB.

Złota alga

Do jej zadań należy wygładzanie i pomoc w odbudowaniu struktur lipidowych skóry. Jest to także naturalny filtr mineralny, który wspiera
równowagę hydrolipidową skóry, pomagając w utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawilżenia.

Trójglicerydy z oleju ostropestu
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Składnik ten wspiera procesy regeneracyjne skóry, wpływa na zmniejszenie zaczerwienień oraz łagodzi zmiany, związane z egzemą czy
łuszczycą. Trójglicerydy z ostropestu wpływają na konsystencję kremu ochronnego Suncare, dzięki czemu łatwo rozprowadza się on po
skórze i szybko wchłania.

Stosowanie
Emolium Suncare nanoś równomiernie na skórę ciała co najmniej 15 min. przed ekspozycją na słońce.
Aplikację kremu z filtrem mineralnym 50+ najlepiej powtórz kilkukrotnie w ciągu dnia, zwłaszcza w przypadku długotrwałego
przebywania na słońcu, starcia preparatu z powierzchni skóry lub po kąpieli.
Nawet przy stosowaniu produktu ochrony przeciwsłonecznej niewskazane jest długotrwałe przebywanie na słońcu. Chroń niemowlęta i
dzieci przed bezpośrednim światłem słonecznym. Staraj się unikać przebywania na zewnątrz w okresie intensywnego nasłonecznienia
między 12:00 - 15:00. Nadmierne przebywanie na słońcu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia.
Ze względu na właściwości filtrów mineralnych produkt może pozostawiać białe ślady na ubraniu.

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