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Iwostin solecrin krem ochronny SPF 50+ 50 ml
 

Cena: 45,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Iwostin Solecrin Krem Ochronny SPF 50+ w postaci kremu jest produktem przeznaczonym do smarowania skóry twarzy,
który może być stosowany przez osoby dorosłe, młodzież i dzieci w wieku powyżej 6. miesiąca życia. Kosmetyk ma hipoalergiczną
formułę i jest wodoodporny. Można korzystać z niego w przypadku skóry normalnej, mieszanej i wrażliwej. Konsystencja kremu Iwostin
Solecrin Krem Ochronny SPF 50+ jest lekka, przez co kosmetyk bardzo dobrze rozprowadza się po obszarze skóry, a oprócz tego bardzo
szybkie i efektywne jest jego wchłanianie w skórę. Po aplikacji na twarz krem szybko zaczyna wykazywać swoje działanie.

Na co jest Iwostin Solecrin Krem Ochronny SPF 50+? Wskazaniem do stosowania kremu jest pielęgnacja skóry oraz zapewnienie jej
bardzo wysokiego poziomu ochrony przed działaniem promieniowania UVA i UVB. Kosmetyk korzystnie wpływa na wygląd skóry oraz jej
kondycję. Składniki w nim zawarte nawilżają skórę i wygładzają jej powierzchnię. Stosowanie kremu na skórę przyczynia się do
łagodzenia objawów jej nadreaktywności. Dodatkowo składniki aktywne kremu chronią skórę twarzy przed powstawaniem przebarwień
oraz przed powstawaniem zmian pigmentacyjnych. Kosmetyk bardzo dobrze sprawdzi się między innymi przy ochronie
przeciwsłonecznej skóry wrażliwej, a także skóry mającej tendencję do przebarwień i alergii.

W opakowaniu znajduje się 50 ml Iwostin Solecrin Krem Ochronny SPF 50+. W skład kosmetyku wchodzą trzy różne rodzaje filtrów,
które zapewniają skórze wysoki poziom ochrony przed niekorzystnym wpływem promieniowania UVA i UVB. Pierwszym rodzajem są 
filtry mineralne. Ich działanie polega na pochłanianiu promieniowania UVA i UVB, a dodatkowo są to składniki o pożądanych
właściwościach kosmetycznych. Drugim rodzajem są filtry mineralne. Ich działanie polega na odbijaniu promieniowania UVA i UVB.
Składniki te przyczyniają się również do mniejszego ryzyka podrażnień oraz reakcji alergicznych. Kosmetyk Iwostin Solecrin Krem
Ochronny SPF 50+ ma w swojej formule również specjalny filtr immunologiczny Antileukine 6®. Jest to składnik, który zapewnia skórze
dodatkowo ochronę anty-UV, a oprócz tego ma właściwości wzmacniające równowagę hydrolipidową skóry. W składzie kosmetyku 
Iwostin Solecrin Krem Ochronny SPF 50+ znajdują się jednak nie tylko filtry UVA/UVB różnego typu, ale też inne składniki aktywne o
korzystnym wpływie na skórę. W składzie kremu znajduje się między innymi witamina E, której właściwości zwiększają ochronę
antyoksydacyjną. Ochrona przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników to też jednocześnie zabezpieczenie przed fotostarzeniem
się skóry.
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Jak stosować kosmetyk Iwostin Solecrin Krem Ochronny SPF 50+? Należy aplikować go równomiernie na skórę minimum 15 minut
przed ekspozycją na słońce i powtarzać aplikację, jeśli pacjent na słońcu przebywa długo. Kosmetyk nie przyczynia się do bielenia skóry
i wykazuje wysoką odporność na działanie potu. Można z powodzeniem korzystać z niego w formie bazy pod makijaż, która to
dodatkowo zapewnia skórze wysoki poziom ochrony anty-UV. Przeciwwskazaniem kremu jest nadwrażliwość na jakikolwiek jego
składnik.

Składniki
Aqua, Caprylic/Capric, Triglyceride, C12-15 Alkyl Benzoate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Isopropyl Palmitate, Methylpropanediol,
Titanium Dioxide, Glycerin, Potassium Cetyl Phosphate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethoxydiglycol, Methylene Bis-Benzotriazolyl
Tetramethylbutylphenol (Nano), Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazone, Hydrogenated Polydecene, VP/Eicosene Copolymer,
Glyceryl Stearate SE, Cetearyl Alcohol, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Caprylyl Glycol, Laminaria Ochroleuca Extract, Squalane,
Hydrogenated Olive Oil Stearyl Esters, Decyl Glucoside, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Propylene Glycol, PEG-8, Hydroxystearic Acid, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate,
Xanthan Gum, Triethanolamine, Citric Acid, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate, BHT, Disodium EDTA,
Phenylpropanol, Alumina, Dimethicone

Charakterystyka
Iwostin SOLECRIN Krem ochronny SPF 50+, który zapewnia bardzo wysoką ochronę skóry przed szkodliwym promieniowaniem UVB i
UVA. Krem z filtrem do twarzy jest hipoalergiczny i wodoodporny, można stosować go u dzieci powyżej 6 miesiąca życia.

Krem z filtrem Iwostin SOLECRIN SPF 50+ wzbogacony o witaminę E, która chroni przed działaniem wolnych rodników
odpowiedzialnych za fotostarzenie skóry.
Dedykowany jest skórze wrażliwej, normalnej i mieszanej.
Pomaga chronić skórę przed podrażnieniami.
Efekty stosowania Kremu ochronnego Iwostin Solecrin SPF 50+

Krem łagodzi objawy skóry nadreaktywnej oraz zabezpiecza przed powstawaniem przebarwień i zmian
pigmentacyjnych.
Poprawia wygląd skóry odpowiednio ją nawilżając i wygładzając.
Iwostin SOLECRIN krem ochronny SPF 50+ bardzo dobrze rozprowadza się na skórze i szybko wchłania. Nie bieli skóry i
jest odporny na działanie potu. Odpowiedni pod makijaż.

Działanie Kremu ochronnego Iwostin Solecrin SPF 50+
Iwostin SOLECRIN Krem ochronny SPF 50+ to krem na dzień z filtrem zapewniający bardzo wysoką ochronę każdego
rodzaju skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB. Chroni także przed działaniem wolnych
rodników odpowiedzialnych za fotostarzenie się skóry. Minimalizuje powstawanie podrażnień skóry.
Filtry organiczne

Pochłaniają promieniowanie UVB i UVA.
Posiadają dobre właściwości kosmetyczne.

Filtry mineralne
Odbijają promieniowanie UVB i UVA.
Powodują mniejsze ryzyko podrażnień i reakcji alergicznych.

Filtr immunologiczny (Antileukine 6®)
Dodatkowa ochrona anty-UV.
Wzmocnienie równowagi hydrolipidowej skóry.

Składniki Kremu ochronnego Iwostin Solecrin SPF 50+
Krem ochronny Iwostin Solecrin SPF 50+ bazuje na formule, która zapewnia ochronę przeciwsłoneczną i
przeciwstarzeniową. Połączenie filtrów zastosowanych w kremie z witaminą E wspiera skórę wrażliwą, mieszaną oraz
normalną. Ten krem z filtrem 50+ jest hipoalergiczny i przebadany dermatologicznie, nie posiada substancji
zapachowych.
Połączenie filtrów organicznych, które pochłaniają promieniowanie UVA i UVB oraz filtra mineralnego, który dodatkowo
powoduje mniejsze ryzyko reakcji alergicznych i podrażnień.
Antileukine 6® – immunologiczny filtr nowej generacji zapewnia dodatkową ochronę anty-UV oraz wzmacnia
równowagę hydrolipidową skóry.
Witamina E – chroni przed działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za fotostarzenie się skóry.

Krem z filtrem 50+ zapewnia bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną skóry wrażliwej i skłonnej do alergii, także z
przebarwieniami.

Stosowanie
Nakładaj go równomiernie na skórę, co najmniej 15 minut przed ekspozycją na słońce. Powtarzaj aplikację kremu ochronnego Iwostin
SOLECRIN SPF 50 w przypadku długiego przebywania na słońcu lub starcia preparatu z powierzchni skóry.
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Pamiętaj, że nawet przy stosowaniu produktu ochrony przeciwsłonecznej niewskazane jest długotrwałe przebywanie na słońcu. Chroń
niemowlęta i dzieci przed bezpośrednim światłem słonecznym.

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