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Mustela promocyjny zestaw DLA CAŁEJ RODZINY - mleczko
przeciwsłoneczne spf50+ 2 x 100 ml
 

Cena: 92,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Mleczka do twarzy

Producent LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Mustela OCHRONA CAŁEJ RODZINY promocyjny zestaw, w skład którego wchodzi:

Mustela mleczko przeciwsłoneczne spf50+ 2 x 100 ml

Składniki
AQUA/WATER/EAU, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, DICAPRYLYL CARBONATE, GLYCERIN,
DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, LAURYL GLUCOSIDE, POLYGLYCERYL-2-DIPOLYHYDROXYSTEARATE,
ETHYLHEXYL TRIAZONE, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID, TITANIUM DIOXIDE, BIS-
ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, PENTYLENE GLYCOL, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, STEARALKONIUM
HECTORITE, TOCOPHEROL, GLYCERYL CAPRYLATE, SODIUM HYDROXIDE, DEHYDROACETIC ACID, ALUMINA, XANTHAN GUM,
JOJOBA ESTERS, PROPYLENE CARBONATE, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) FRUIT EXTRACT.

Charakterystyka

Mleczko przeciwsłoneczne SPF 50+, opracowany w efekcie ważnych odkryć dokonanych w dziedzinie reakcji skóry dziecka na
promieniowanie słoneczne, przeznaczony jest specjalnie do ochrony przeciwsłonecznej wrażliwej skóry dzieci i niemowląt już od
pierwszej ekspozycji na słońce*

System filtrów organicznych zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UVB (faktor SPF 50+), a także
UVA, dostosowaną do potrzeb delikatnej skóry niemowląt i dzieci. Zapewnia wzmożoną ochronę komórek pozwalającą
zachować naturalne mechanizmy obronne skóry i zapobiegać uszkodzeniom na poziomie komórkowym dzięki
połączeniu chronionego patentem kompleksu roślinnego na bazie awokado oraz witaminy E o działaniu
przeciwutleniającym.
Olejek z awokado wzmacnia barierę skórną i ogranicza odwadnianie się skóry.

Praktyczna forma aplikacji pozwala używać produktu w każdej pozycji, nawet wylotem w dół, co ułatwia aplikację na całe ciało
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dziecka. Dzięki płynnej i aksamitnej konsystencji produkt dobrze rozprowadza się na skórze Twojego dziecka i nie pozostawia na
niej lepkiej warstwy. Skóra po zastosowaniu jest gładka, miękka i dobrze nawilżona.
Po nałożeniu produkt jest niewidoczny na skórze i nie brudzi odzieży. Jest wysoce odporny na działanie wody, potu oraz
ocieranie spowodowane kontaktem skóry z ręcznikiem lub ubraniami.

* - Włączając wcześniaki poza oddziałem neonatologii.

Stosowanie

Nie zaleca się bezpośredniej ekspozycji na słońce dzieci w wieku poniżej 3 lat. W razie konieczności rozpyl obfitą warstwę
Sprayu przeciwsłonecznego SPF 50+ z bardzo wysoką ochroną na skórę twarzy i ciała dziecka przed ekspozycją na działanie
promieni słonecznych, i powtarzaj tę czynność co najmniej raz na dwie godziny i każdorazowo po kąpieli.
Uwaga, aplikacja zbyt małej ilości produktu zmniejsza poziom ochrony. Spray przeciwsłoneczny SPF 50+ o bardzo wysokiej
ochronie może być stosowany od pierwszego dnia po urodzeniu*.

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