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Emolium Suncare mineralny spray ochronny spf50+ 100 ml
 

Cena: 58,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Aerozole

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Mineralny spray ochronny Emolium Suncare z SPF50+ to kosmetyk, który stworzony został specjalnie z myślą o skórze wrażliwej i
atopowej, a także delikatnej skórze dziecka. Spray charakteryzuje się wysoką ochroną przeciwsłoneczną. Skład produktu oparty został
na 100% filtrach mineralnych, tworzących na skórze mleczno-białą warstwę ochronną, zabezpieczającą skórę przed szkodliwym
działaniem promieni słonecznych.

Spray ochronny Emolium Dermocare zapewnia bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną SPF50+. Jest to kosmetyk fotostabillny i
wodoodporny, hipoalergiczny i przebadany dermatologicznie. Spray chroni przed promieniowaniem UVA, UVB oraz IR.

Promieniowanie UVA
Promieniowanie UVA charakteryzuje się najdłuższą falą wśród promieni słonecznych. Jego natężenie utrzymuje się przez cały czas na
takim samym poziomie, niezależnie od pory roku. Promieniowanie UVA wnika do tkanki podskórnej i choć jego działanie nie powoduje
zaczerwienienia i zabarwienia skóry, to jednak, w połączeniu z promieniowaniem UVB może przyczynić się do powstania rumienia.
Promieniowanie UVA odpowiada także za niszczenie kolagenu w skórze, plamy pigmentacyjne czy przedwczesne starzenie. Może też
przyczynić się do powstania zmian nowotworowych.

Promieniowanie UVB
Charakteryzuje się średnią długością fali, przechodzi przez naskórek i skórę właściwą. W wyniku tego promieniowania powstaje
opalenizna, ale jest ono także odpowiedzialne za poparzenia słoneczne. Wraz z promieniowaniem UVA odpowiada za fotostarzenie się
skóry i może być przyczyną zmian nowotworowych. Promieniowanie UVB najsilniejsze jest latem, jednak zarówno promienie UVA, jak i
UVB wydzielane są przez lampy w solarium.

Promieniowanie IR
Nazywane promieniowaniem podczerwonym lub po prostu podczerwienią. Tego typu promieniowanie również może powodować rumień
i podrażnienia skóry
Bezwodna formuła emulsji Emolium Suncare zawiera aż 65% emolientów, wspomagających odpowiednie nawilżenie skóry i chroniących
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ją przed utratą tego nawilżenia. Produkt nie zawiera konserwantów, jego skład został opracowany szczegółowo i w taki sposób, aby był
on bezpieczny dla osób ze skórą wrażliwą, skłonną do podrażnień i alergii. Dzięki wygodnej formie sprayu kosmetyk łatwo rozprowadza
się po skórze i szybko wchłania. Zastosowana w produkcie formuła może wpływać na łagodzenie podrażnień i redukcję dyskomfortu w
obrębie skóry.

Emolium Suncare to seria kosmetyków, przeznaczona dla osób z cerą wrażliwą, atopową, skłonną do zaczerwienień i przesuszeń, które
poszukują wysokiej jakości preparatu, zapewniającego ochronę przed słońcem.

Składniki
Caprylic/Capric Triglyceride, Decyl Oleate, Cocoglycerides, Zinc Oxide (nano), Propylheptyl Caprylate, Titanium Dioxide, C12-15 Alkyl
Benzoate, Polyhydroxystearic Acid, Silica Dimethyl Silylate, Tocopheryl Acetate, Alumina, Stearic Acid, Isostearic Acid, Hydrogenated
Palm Glycerides Citrate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Tocopherol.

Charakterystyka
Emolium Suncare Mineralny spray ochronny SPF 50+ przeznaczony jest do ochrony skóry od 1 dnia życia.

Spray do opalania może być używany także przez osoby o skórze suchej, wrażliwej, atopowej i z alergią na filtry chemiczne.
Produkt zawiera filtry mineralne, które zapewniają bardzo wysoką ochronę przed słońcem.
Spray został przebadany dermatologicznie, jest hipoalergiczny i fotostabilny.
Zastosowanie mineralnego sprayu ochronnego Emolium SUNCARE 

Od 1 dnia życia.
100% filtrów mineralnych.
Bardzo wysoka ochrona.
Wodoodporny.

Działanie mineralnego sprayu ochronnego Emolium SUNCARE
Spray Emolium SPF 50 intensywnie i długotrwale nawilża skórę, zapewniając bardzo wysoką ochronę przed promieniami
UVB+UVA+IR.
Koi i łagodzi podrażnienia przyspieszając regenerację naskórka.

Formuła produktu Emolium SUNCARE mineralny spray ochronny
Spray to bezwodna formuła emulsji, oparta w 65% na składnikach emoliencyjnych. Produkt zawiera filtry mineralne,
które chronią skórę przed podrażnieniami, zaczerwienieniem, jednocześnie nawilżając ją i przyspieszając regenerację.

Stosowanie
Nakładaj równomiernie na skórę twarzy co najmniej 15 min. przed ekspozycją na słońce. Można nałożyć spray na twarz, uprzednio
aplikując go na dłonie. Pamiętaj o omijaniu okolicy oczu przy rozsmarowywaniu produktu. Powtórz aplikację 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.

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