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MomMe ochronny parasol od słonka dla dzieci SPF 50 50 ml
 

Cena: 59,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent MOMME

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Prunus Amygdalus Dulcis
(Sweet Almond) Oil, Glycerin, Betaine, Citrullus lanatus Seed Oil, Sodium Chloride, Isostearic Acid, Polyhydroxystearic Acid, Polyglyceryl-3
Polyricinoleate, Lecithin, Stearic Acid, Benzyl Alcohol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Bisabolol, Dehydroacetic Acid, Tocopherol.

Charakterystyka

Ochronny, w 100% naturalny krem z filtrem UV dla dzieci i niemowląt.
Opracowany, aby zapewnić delikatnej skórze dziecka wielokierunkową pielęgnację oraz skuteczną ochronę przed poparzeniem
słonecznym i jego następstwami.
Zawiera certyfikowane, ekologiczne filtry nowej generacji, które zapewniają wysoką protekcję UVA i UVB oraz minimalizują
ryzyko reakcji alergicznych, związanych z ekspozycją na słońce.
Silnie nawilżająca betaina z buraka cukrowego i olej ze słodkich migdałów, wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry.
Łagodny olej arbuzowy oraz gliceryna organiczna zapewniają natychmiastowe ukojenie i utrzymują optymalną ilość wody w
naskórku.
Naturalna witamina E i otrzymywany z rumianku bisabolol działają przeciwzapalnie i wspomagają regenerację podrażnionej
skóry, a nowoczesna formuła filtra sprawia, że krem łatwo się rozprowadza i nie powoduje obciążenia skóry.

Stosowanie
Krem rozprowadzić równomiernie na skórze około 15-20 minut przed ekspozycją na słońce. Po kąpieli, wytarciu kremu przez ręcznik /
odzież lub po upływie 2 godzin od aplikacji czynność należy powtórzyć.
Uwaga: nie należy narażać małych dzieci i niemowląt na bezpośrednie działanie silnych promieni słonecznych, zwłaszcza w godzinach
około-południowych.
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W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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