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Svr Sun Secure Blur - krem optycznie ujednolicający skórę
SPF-50 50 ml
 

Cena: 59,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk SVR Sun Secure Blur – krem optycznie ujednolicający skórę SPF-50 w postaci kremu to kosmetyk przeznaczony do
stosowania na skórę twarzy. Mogą go stosować zarówno kobiety (także pod makijaż), jak i mężczyźni. Kosmetyk ma konsystencję
musu, dzięki której łatwo się rozsmarowuje i szybko się wchłania. Po aplikacji sprawia, że skóra pozostaje nawilżona i jedwabiście
zmatowiona. Krem optycznie ujednolicający skórę SPF-50 SVR Sun Secure Blur jest kosmetykiem niekomedogennym, którego formuła
jest hipoalergiczna. Ma delikatny zapach i po aplikacji na skórę nie zostawia żadnych śladów.

Na co jest SVR Sun Secure Blur – krem optycznie ujednolicający skórę SPF-50? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest ochrona
skóry twarzy przed negatywnym działaniem promieni słonecznych. Stosowanie kosmetyku jest rekomendowane szczególnie w
miesiącach letnich, gdy skóra twarzy jest narażona na intensywną ekspozycję na promieniowanie słoneczne, jednak warto kremów z
filtrem używać przez cały rok. Kosmetyk zmniejsza ryzyko zachorowania na raka skóry. Działanie SVR Sun Secure Blur – krem optycznie
ujednolicający skórę SPF-50 polega również na ochronie skóry przed fotostarzeniem, poza tym substancje czynne kosmetyku
wspomagają regenerację skóry i zapobiegają powstawaniu na niej przebarwień i zmarszczek. Składniki kremu mają działanie
antyoksydacyjne, poza tym kosmetyk wyrównuje koloryt cery.

W opakowaniu znajduje się 50 ml kremu optycznie ujednolicającego skórę SPF-50 SVR Sun Secure Blur. W skład kosmetyku wchodzi
m.in. kompleks antyoksydacyjny i niacynamid oraz fotostabilne filtry organiczne SPF 50+. Szczegółowy skład kosmetyku można
sprawdzić na opakowaniu kosmetyku. Składniki aktywne kremu optycznie ujednolicającego skórę SPF-50 SVR Sun Secure Blur
zapewniają skórze ochronę przed negatywnym wpływem promieniowania UVA i UVB, poza tym działają antyoksydacyjnie.

Jak stosować SVR Sun Secure Blur – krem optycznie ujednolicający skórę SPF-50? Kosmetyk jest przeznaczony do zewnętrznej
aplikacji na skórę. Zaleca się aplikowanie go zgodnie ze wskazaniami producenta. Krem powinien zostać równomiernie rozsmarowany
na skórze twarzy przed planowaną ekspozycją na działanie słońca. Należy ponawiać aplikację kosmetyku na skórę, gdy zajdzie taka
konieczność. Szczególnie zalecane jest ponowne nałożenie kremu po zmoczeniu twarzy wodą bądź po spoceniu się. Kosmetyk krem
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optycznie ujednolicający skórę SPF-50 SVR Sun Secure Blur można bez obaw stosować pod makijaż. Zaleca się regularne stosowanie
kosmetyku – wówczas jego składniki aktywne będą wspierać ochronę przed powstawaniem przebarwień i zmarszczek, a przy tym
zmniejszą ryzyko nowotworu skóry. Po aplikacji na skórę twarzy kosmetyk bardzo szybko się wchłania, odpowiednio ją nawilżając.
Jednocześnie krem optycznie ujednolicający skórę SPF-50 SVR Sun Secure Blur nie pozostawia po sobie tłustego filmu, poza tym
sprawia, że skóra staje się lekko zmatowiona.

Charakterystyka
Krem SVR Sun Secure Blur jest kosmetykiem chroniącym skórę przed niekorzystnym działaniem promieni słonecznych. Szybko się
wchłania i pozostawia skórę nawilżoną i jednocześnie matową. Posiada konsystencję przyjemnego musu. W kompozycji kosmetyku
znajduje się kompleks antyoksydacyjny, niacynamid oraz fotostabilne filtry organiczne SPF 50+. Składniki aktywne pomagają zapewnić
ochronę skóry przed promieniowaniem UVA i UVB, wykazując również działanie antyoksydacyjne. SVR Sun Secure Blur wspomaga
regenerację skóry twarzy, chroni ją przed przedwczesnym starzeniem, przebarwieniami. SVR Sun Secure Blur to produkt hipoalergiczny,
niekomodogenny o delikatnym zapachu. Kosmetyk przeznaczony jest do stosowania latem, szczególnie przy wzmożonej ekspozycji
skóry na słońcu.
SUN SECURE BLUR SPF 50 Zapewnia wysoką ochronę przeciwsłoneczną i jednocześnie może stanowić znakomitą bazę pod makijaż.
Dzięki brzoskwiniowej, napowietrzonej konsystencji ujednolica cerę, nadając jej delikatne, jedwabiste wykończenie.
Unikalna receptura sprawia, że krem natychmiastowo się wchłania i nie pozostawia żadnych śladów.
Sun Secure Blur SPF 50 jest idealny zarówno dla kobiety, jak i mężczyzny doceniających perfekcyjny, matowy, jednolity wygląd swojej
skóry nawet w pełnym słońcu.

Stosowanie
Odpowiednią ilość kremu rozsmarować równomiernie na twarzy przed ekspozycją na słońce. Ponawiać aplikację w razie potrzeby
(szczególnie po zmoczeniu skóry wodą lub spoceniu się).

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