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Mustela Sun mleczko przeciwsłoneczne spf 50+ do twarzy i
ciała 100 ml
 

Cena: 56,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp
Mustela Sun mleczko przeciwsłoneczne SPF 50+ do twarzy i ciała jest kosmetykiem chroniącym skórę przed nadmiernym
promieniowaniem słonecznym. Produkt powstał z myślą o pielęgnacji i ochronie skóry dzieci i niemowląt.

Mleczko Mustela Sun szybko się wchłania, nie pozostawiając na skórze tłustego filmu. Kosmetyk przeznaczony jest do każdego rodzaju
skóry, nawet wrażliwej i atopowej. Jako produkt hipoalergiczny, bezpieczny, skuteczny i zarazem delikatny, może być stosowany u dzieci
już od pierwszego dnia życia.
Mustela Sun mleczko przeciwsłoneczne można stosować nie tylko latem, w czasie wzmożonych ekspozycji na słońce. Warto
zabezpieczać skórę, szczególnie dzieci i niemowląt, przez cały rok.

Kosmetyk jest wodoodporny, posiada wysoki wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej — filtr SPF 50+, który zabezpiecza skórę zarówno
przed promieniowaniem UVA, jak i UVB.

Składniki
Aqua water, Caprylic/capric Triglyceride, Dicaprylyl Carbonate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Bis ethylhexyloxyphenol
Methoxyphenyl Triazine, Diethylhexyl Butamido Triazone, Glycerin (gliceryna), Cetyl Alcohol, Ethylhexyl Triazone, C20_22, Alkyl
Phosphate, C20 22 Alcohols, Arginine, 1, 2 hexanediol, Glyceryl Caprylate, Persea Gratissima avocado oil (olejek z awokado), Tocopherol
(witamina E), Caprylyl Glycol, Xanthan Gum, Helianthus Annuus sunflower Seed Oil (olej słonecznikowy), Acrylates/c10 30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Persea Gratissima avocado Fruit Extract (wyciąg z awokado).

Charakterystyka
Formuła mleczka przeciwsłonecznego Mustela Sun SPF50+ została opracowana z myślą o ochronie delikatnej skóry dzieci już od
pierwszych dni życia. Receptura kosmetyków z serii Mustela Sun została wzbogacona o wyciąg z awokado, który odżywia, pielęgnuje i
nawilża skórę. Formuła mleczka Mustela Sun SPF50+ bazuje na nowoczesnym systemie filtrów organicznych i mineralnych. Nie zawiera
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uczulających filtrów chemicznych, parabenów, substancji zapachowych, alkoholu, czy nanocząsteczek. Produkt jest przebadany
klinicznie, może być stosowany nawet na skórę z problemem atopii, czy nietolerującą słońca.

Mleczko przeciwsłoneczne jest wodoodporne, ale należy je nakładać na skórę po każdym wyjściu z wody. W przypadku braku kontaktu z
wodą należy aplikować produkt na skórę co 2 godziny. Warto pamiętać, że stosowanie kosmetyków chroniących skórę przed słońcem
jest wskazane przez cały rok, nie tylko latem.

Mustela Sun mleczko przeciwsłoneczne SPF50+ to skuteczna ochrona przed słońcem i pielęgnacja delikatnej skóry.

Wysoka tolerancja udowodniona klinicznie
Ochrona przed promieniowaniem UVA i UVB
Skóra wrażliwa i nietolerująca słońca, również ze skłonnością do atopii
Przebadano pod kontrolą dermatologiczną i pediatryczną
Opracowano, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych.
Receptura opracowana z wykluczeniem parabenów, ftalanów, fenoksyetanolu.

Stosowanie

W celu zachowania optymalnej ochrony nakładaj obficie na osuszoną skórę, nie rzadziej niż co 2 godziny. Po każdej kąpieli
należy nałożyć produkt ponownie.
Aby zachować wysoki poziom ochrony przeciwsłonecznej, w przypadku skóry z nadmierną potliwością, powtarzaj aplikację
produktu częściej niż co 2 godziny.
Unikaj bezpośredniej ekspozycji niemowląt i małych dzieci na słońce.
Możesz stosować produkt również w codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej.
Stosuj kosmetyki przeciwsłoneczne przez cały rok.

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