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Pharmaceris S - nawilżająca emulsja ochronna do opalania
ciała spf30 150 ml
 

Cena: 38,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Emulsje

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Linia Pharmaceris S to preparaty do ochrony przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB skóry delikatnej, wrażliwej
i problemowej &ndash; wymagającej szczególnej ochrony oraz pielęgnacji skóry podrażnionej np. opalaniem lub czynnikami
atmosferycznymi. Preparaty Pharmaceris S polecane są również przy leczeniu dermatologicznym oraz po zabiegach medycyny
estetycznej.
Ochrona przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB skóry delikatnej, wrażliwej i problemowej &ndash;
wymagającej szczególnej ochrony. Polecany również przy leczeniu dermatologicznym oraz po zabiegach medycyny estetycznej.
Specjalistyczne połączenie fotostabilnych filtrów UVA i UVB, o podwójnym mechanizmie zabezpieczenia antyUV, posiada
zdolność pochłaniania i odbijania promieni słonecznych, zapewnia intensywną ochronę skóry oraz działanie
przeciwstarzeniowe. Delikatne Masło Shea długotrwale chroni i głęboko nawilża skórę, jednocześnie wspomagając jej kojenie.
Dzięki zawartości alantoiny, krem łagodzi podrażnienia i zapobiega powstawaniu mikrouszkodzeń skóry.
Skuteczna i długotrwała ochrona skóry przed promieniami UVA i UVB. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia poparzeń, podrażnień i
przebarwień słonecznych. Nawilżenie i wygładzenie skóry.

Stosowanie
Przed ekspozycją na promieniowanie UVA/UVB okrężnymi ruchami delikatnie wmasować odpowiednią ilość kremu w skórę. Dla
zapewnienia odpowiedniej ilości preparatu na skórze i utrzymania skutecznej ochrony aplikację powtórzyć kilkakrotnie w ciągu dnia. 

Stopień ochrony antyUV &ndash; ponad 96%.
Nadmierne przebywanie na słońcu może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

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