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La Roche-Posay Anthelios Shaka Fluid lekki fluid do twarzy
spf50+ 50 ml
 

Cena: 67,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Fluidy

Producent LA-ROCHE POSAY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Anthelios shaka fluid to niewidoczny na skórze fluid przeciwsłoneczny z bardzo wysoką ochroną SPF 50+. Innowacja:
najwyższa odporność na wodę, piasek i pot wśród produktów Anthelios – w lekkiej konsystencji. Nietłusty i niewidoczny na
skórze. Nie podrażnia, nie powoduje szczypania oczu.
Wskazania:

Skóra wrażliwa twarzy: normalna i mieszana. Alergie słoneczne. Intensywne nasłonecznienie.
Właściwości:

Szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVB oraz UVA dzięki technologii XL PROTECT™, opartej na
fotostabilnym systemie filtracji uzupełnionym antyoksydantami. Udowodniona ochrona przeciwko negatywnemu
wpływowi zanieczyszczeń środowiska.
Inteligentne polimery wiążą w formule olej pomiędzy mikrokryształami, tworząc silną, jednolitą barierę ochronną. Dzięki
temu formuła Anthelios shaka fluid jest nietłusta, a jednocześnie bardzo trwała i odporna na ścieranie.
Woda termalna z La Roche-Posay koi, łagodzi, działa antyoksydacyjnie.

Testowany pod kontrolą dermatologiczną na skórze wrażliwej.
Testowany pod kontrolą okulistyczną na wrażliwych okolicach oczu i pacjentach noszących soczewki kontaktowe.
Konsystencja: lekka i nietłusta, niewidoczna na skórze. Nie pozostawia białych śladów. Nie powoduje powstawania zaskórników.
Produkt odporny na wodę, piasek, pot. Bezzapachowy.

Stosowanie
Nanieść produkt przeciwsłoneczny na skórę bezpośrednio przed wystawieniem na działanie słońca.
Stosować obficie i często ponawiać aplikację, aby utrzymać odpowiedni poziom ochrony, przede wszystkim po spoceniu się czy użyciu
ręcznika.
Do użytku zewnętrznego.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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