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Pharmaceris S SUN BODY PROTECT barierowy balsam
ochronny do ciała spf50+ 150 ml
 

Cena: 40,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki

Witamina E tzw. witamina młodości o silnym działaniu przeciwutleniającym, chroni przed wolnymi rodnikami i
niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Nawilża i przyspiesza proces regeneracji i odbudowy skóry.
Masło Shea naśladują strukturą naturalną lipidową osłonę skóry, działa łagodząco i odżywczo na naskórek.
Alantoina ukierunkowana na kojenie podrażnień, działa łagodząco i regenerująco na naskórek.
Fotostabilne filtry UVA i UVB odbijają i pochłaniają promienie słoneczne dla zapewnienia skutecznej i wysokiej ochrony
przed intensywnym nasłonecznieniem.

Charakterystyka

Polecany do ciała dla skóry delikatnej, wrażliwej i problemowej – wymagającej bardzo wysokiej ochrony przed intensywnym
nasłonecznieniem, oparzeniami słonecznymi i szkodliwym promieniowaniem UVA/UVB.
Stosowanie preparatów ochronnych jest również zalecane przez specjalistów przy leczeniu dermatologicznym oraz po
zabiegach medycyny estetycznej w celu ochrony skóry przed przebarwieniami.
DZIAŁANIE:

W preparacie zastosowano specjalny system fotostabilnych filtrów UVA i UVB, o podwójnym mechanizmie działania
anty-UV (odbijania i pochłaniania promieni słonecznych) dla zapewnienia skuteczniej i bardzo wysokiej ochrony przed
intensywnym nasłonecznieniem i jego niekorzystnymi skutkami.
Krem zapewnia ponad 98% ochronę anty-UV oraz minimalizuje ryzyko powstawania zmian barwnikowych i przebarwień.
Preparat uzupełnia niedobory lipidów.
Głęboko nawilża i odżywia skórę tworząc osłonę zabezpieczającą naskórek przed nadmiernym wysuszeniem.
Witamina E przyspiesza odnowę naskórka oraz chroni przed fotostarzeniem.
Alantoina koi i łagodzi podrażnienia powstałe w wyniku ekspozycji skóry na słońce.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/pharmaceris-s-sun-body-protect-barierowy-balsam-ochronny-do-ciala-spf50-150-ml.html
http://www.aptekaotc.pl/pharmaceris-s-sun-body-protect-barierowy-balsam-ochronny-do-ciala-spf50-150-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Preparat wodoodporny – dostosowany do potrzeb osób aktywnych.
Szybko się wchłania i nie pozostawia na skórze tłustej warstwy.

WYSOKA TOLERANCJA I SKUTECZNOŚĆ
PRZEBADANO DERMATOLOGICZNIE

Stosowanie
Nanieść odpowiednią warstwę kremu 20-30 minut przed ekspozycją na słońce. Ponawiać aplikację co 2 godziny oraz każdorazowo po
kąpieli lub pływaniu

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