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Pharmaceris S - suchy olejek ochronny do ciała spf50+ 200
ml
 

Cena: 50,39 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Olejki

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.
Fotostabilne filtry UVA i UVB - pochłaniają promienie słoneczne dla zapewnienia skutecznej i wysokiej ochrony przed
intensywnym nasłonecznieniem.

Charakterystyka

WSKAZANIA:
Polecany dla skóry delikatnej, wrażliwej i normalnej, wymagającej bardzo wysokiej ochrony przed szkodliwym
promieniowaniem UVA/UVB.

Rekomendowany w celu minimalizowania ryzyka powstawania poparzeń słonecznych oraz przebarwień podczas ekspozycji
skóry na słońce.

Formuła polecana dla osób aktywnych. Pozostawia na skórze suche wykończenie, bez uczucia lepkości.
DUOaktywna formuła do stosowania na suchą oraz mokrą skórę.

Skuteczna ochrona przeciwsłoneczna w postaci odżywczego olejku to alternatywne rozwiązanie do tradycyjnych form kremów.
Zapewnia wygodną aplikację, pozostawiając pielęgnujące, satynowe wykończenie bez efektu lepkości.

Olejek zawiera fotostabilne filtry UVA i UVB, posiadające zdolność pochłaniania promieni słonecznych. Zapewnia
najwyższy stopień ochrony przed silnym nasłonecznieniem i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Zawarta w olejku witamina E, o silnym działaniu antyoksydacyjnym, wpływa na wzmocnienie bariery lipidowej skóry,
odżywia i regeneruje naskórek. Olejek intensywnie nawilża skórę, zapobiegając przesuszeniu. Przywraca gładkość i
miękkość.

Bezpieczeństwo i wysoka tolerancja potwierdzona dermatologicznie.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/pharmaceris-s-suchy-olejek-ochronny-do-ciala-spf50-200-ml.html
http://www.aptekaotc.pl/pharmaceris-s-suchy-olejek-ochronny-do-ciala-spf50-200-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

HIPOALERGICZNY
WODOODPORNY
BEZ PARABENÓW
BEZ KONSERWANTÓW
BEZ ALKOHOLU
BEZ BARWNIKÓW
BEZ KOMPOZYCJI ZAPACHOWE

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

