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Svr Ampoule Protect ochronne serum w ampułce spf30 30
ml
 

Cena: 96,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Serum

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

SKŁADNIKI AKTYWNE :
Opatentowany system 4 filtrów SPF30 o szerokim spektrum ochrony przed UVB, UVA, VIS, IR
Kompleks antyoksydacyjny: Detoxophane + Witamina E
Ekstrakt z owoców Schisandra chinensis

WSKAZANIA : Codzienna ochrona skóry przed UV oraz przed zanieczyszczeniami. Zmarszczki, plamy pigmentacyjne, nierówny
koloryt skóry, szara i zmęczona cera. Do wszystkich typów skóry.
Ochronne serum w ampułce ‘SPF30’ przeciw zanieczyszczeniom i promieniowaniu UV korygujące zmarszczki i przebarwienia :
Innowacyjny produkt, który zapewnia wysoką ochronę przeciwsłoneczną oraz działa jak tarcza ochronna dla naszej skóry -
zabezpiecza przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń środowiskowych (wolne rodniki, pyły ze smogu).
Zawiera kombinację fotostabilnych filtrów organicznych oraz kompleks antyoksydantów, które zapobiegają powstawaniu i
jednocześnie korygują oznaki starzenia się skóry.
Zapewnia wielokierunkowe działanie:

Chroni skórę przed promieniowaniem UV/VIS/IR
Zmniejsza objawy fotostarzenia
Redukuje zaczerwienienia
Zapobiega przebarwieniom i koryguje już istniejące palmy
Przywraca skórze blask.

Dzień po dniu skóra staje się bardziej rozświetlona, gładsza, koloryt wyrównany a zmarszczki spłycone. Delikatna formuła
suchego olejku stanowi idealną bazę pod makijaż. Nie jest tłusty, nie klei się oraz nie zatyka porów. Zapewnia skórze komfort
przez cały dzień. Produkt został przebadany dermatologicznie u osób ze skórą wrażliwą.
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Jak serum: Nakładać na oczyszczoną skórę twarzy samodzielnie lub pod dowolny krem pielęgnacyjny SVR. Przed nałożeniem kremu
odczekać chwilę, aż do wchłonięcia się serum.
Na makijaż: Nakładać w ciągu dnia na makijaż zwłaszcza w sytuacji silniejszego nasłonecznienia. Unikać kontaktu z oczami. Do użytku
zewnętrznego.

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