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Emotopic dermo-ochronny krem mineralny do twarzy i ciała
spf50+ 75 ml
 

Cena: 51,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 ml

Postać Kremy

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Składniki: Woda oczyszczona, Emolienty: Olej konopny, Olej canola, Ekstrakt z algi, Glicerol, Tlenek cynku, Dwutlenek tytanu,
Hydroksyacetofenon, Ekstrakty z wiciokrzewów, Substancje pomocnicze.
Składniki/Ingredients: Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonate, Titanium Dioxide (nano), Zinc Oxide, Isohexadecane, PEG-30
Dipolyhydroxystearate, Canola (Canola) Oil, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Aluminum Hydroxide,
Magnesium Sulfate, Hydroxyacetophenone, Hydrogen Dimethicone, Triethoxycaprylylsilane, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Flower
Extract, Laminaria Ochroleuca Extract, Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract.

Wskazania i działanie

Dermo-ochronny krem mineralny poprzez swoje działanie barierowe, zapobiega zmianom skórnym wywołanym przez czynniki
zewnętrzne (promieniowanie UVA/UVB, wiatr, mróz). Wskazany jest dla osób ze skórą wrażliwą, atopową (AZS), podatną na
alergie na promienie słoneczne oraz filtry chemiczne. Przeznaczony do codziennego stosowania do twarzy i ciała.
Rekomendowany dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych.

Krem oparty jest na 100% filtrach mineralnych, stanowiących barierę ochronną przed intensywnym nasłonecznieniem
oraz niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.
Zastosowany system bezpiecznych, mineralnych filtrów ochronnych, odbĳa i rozprasza promienie słoneczne,
minimalizując przenikanie w głąb skóry szkodliwego promieniowania UVA/UVB, uszkadzającego DNA komórek skóry.
Zapobiega powstawaniu poparzeń, wyprysków i podrażnień słonecznych, a także odczynów fotoalergicznych.
Formuła wzbogacona o naturalne oleje: konopny i canola oraz złotą algę, znacząco wzmacnia barierę ochronną
naskórka na czynniki zewnętrzne, utrzymując odpowiednie nawilżenie skóry. Zapobiega powstawaniu i nasileniu się
suchości i AZS. Nie powoduje przebarwień odzieży, nie zapycha porów i nie pozostawia lepkiej warstwy.
Wyrób medyczny opracowany pod nadzorem dermatologów dziecięcych oraz przebadany pod kątem biozgodności.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Krem do codziennego stosowania do twarzy i ciała w celu ochrony przed słońcem i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Krem
aplikować 30 minut przed ekspozycją oraz ponawiać co dwie godziny, a także każdorazowo po kąpieli lub pływaniu. Krem należy
stosować również w dni pochmurne, z uwagi na dużą przenikalność promieni słonecznych przez chmury.

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