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Iwostin solecrin nawilżający krem ochronny spf-30 50 ml
 

Cena: 43,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Nawilżający Krem Ochronny SPF-30 Iwostin Solecrin to produkt o bardzo przyjemnej i lekkiej konsystencji, który łatwo
rozprowadza się po skórze i szybko się wchłania. Krem z filtrem nie bieli skóry i nie obciąża jej, a dodatkowo można go wykorzystać jako
bazę pod makijaż. Kosmetyk jest wodoodporny, a w jego składzie znajduje się między innymi olej sojowy oraz witamina E. Krem z filtrem
może być stosowany już przez dzieci, które ukończyły 6. miesiąc życia, poza tym korzystać mogą z niego też dzieci starsze, a także
młodzież i osoby dorosłe. Jest to produkt przebadany dermatologicznie, który ma wysoki stopień tolerancji dla skóry. Na co jest
Nawilżający Krem Ochronny SPF-30 Iwostin Solecrin? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest zapewnienie wysokiej ochrony
przeciwsłonecznej skórze wrażliwej oraz skłonnej do alergii. Funkcją Nawilżającego Kremu Ochronnego SPF-30 Iwostin Solecrin jest nie
tylko wysoka ochrona przeciwsłoneczna, ale też dodatkowo pielęgnacja skóry.

W opakowaniu znajduje się 50 ml Nawilżającego Kremu Ochronnego SPF-30 Iwostin Solecrin. W skład kosmetyku wchodzi specjalny
kompleks składników aktywnych, który zapewnia skórze wrażliwej i mającej skłonność do alergii optymalny poziom ochrony przed
promieniowaniem UVA i UVB. Składniki aktywne kosmetyku zabezpieczają komórki skóry twarzy przed uszkodzeniami związanymi z
ekspozycją na promieniowanie słoneczne, a dodatkowo zapewniają skórze ochronę przed fotostarzeniem, które jest efektem działania
wolnych rodników. W składzie kosmetyku znajduje się między innymi kompleks filtrów organicznych i mineralnych, który zabezpiecza
skórę przed promieniowaniem UVA i UVB. Oprócz tego w składzie produktu znaleźć można Antileukine 6®, czyli immunologiczny filtr
nowej generacji, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie skórze dodatkowej ochrony anty-UV. W składzie kosmetyku znajduje
się również dodatek witaminy E, która jest antyoksydantem chroniącym komórki przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników.

Jak stosować Nawilżający Krem Ochronny SPF-30 Iwostin Solecrin? Zaleca się równomierną aplikację kremu na skórę twarzy
przynajmniej 15 minut przed planowanym wyjściem na słońce. Jeśli pacjent planuje przebywać na słońcu długotrwale, powinien
ponawiać regularnie aplikację kremu na skórę. Ponowna aplikacja kosmetyku zalecana jest też każdorazowo w przypadku starcia kremu
z powierzchni skóry. Krem bardzo dobrze sprawdzi się jako baza pod makijaż. Trzeba jednak pamiętać, że nawet przy stosowaniu kremu
z filtrem nie jest zalecana długotrwała ekspozycja skóry na promieniowanie UV.

Kosmetyk Nawilżający Krem Ochronny SPF-30 Iwostin Solecrin ma przeciwwskazania, co oznacza, że nie każdy powinien z niego
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korzystać. Jak wszystkie inne kosmetyki, produkt jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości pacjenta na jakikolwiek ze
składników znajdujących się w składzie kremu. Jeżeli po zastosowaniu kosmetyku okaże się, że u pacjenta wystąpią objawy odczynu
alergicznego, powinien on odstawić produkt i skonsultować się z lekarzem.

Charakterystyka
Nawilżający krem ochronny SPF 30 Iwostin Solecrin dzięki kompleksowi składników aktywnych zapewnia wysoką ochronę skóry
wrażliwej i skłonnej do alergii przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB. Zabezpiecza komórki skóry przed
uszkodzeniami oraz chroni przed działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za fotostarzenie się skóry. Przyjemna i lekka
konsystencja nie natłuszcza oraz właściwie pielęgnuje skórę twarzy.

Wskazania
Wysoka ochrona przeciwsłoneczna skóry wrażliwej i alergicznej.

Stosowanie
Nakładać równomiernie na skórę co najmniej 15 minut przed ekspozycją na słońce. Należy powtarzać aplikację w przypadku długiego
przebywania na słońcu lub starcia preparatu z powierzchni skóry.

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