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Svr Sun Secure Easy Stick transparentny sztyft spf50+ 10 g
 

Cena: 46,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 g

Postać Sztyfty

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
18167.13 - INGREDIENTS (CONTAINS): BIS-STEARYL ETHYLENEDIAMINE/NEOPENTYL GLYCOL/STEARYL HYDROGENATED DIMER
DILINOLEATE COPOLYMER, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, HOMOSALATE,
DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, BETA-CAROTENE, BETA-
SITOSTEROL, DAUCUS CAROTA SATIVA (CARROT) ROOT EXTRACT, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL, HELIANTHUS ANNUUS
(SUNFLOWER) SEED OIL, HYDROGENATED PHOSPHATIDYLCHOLINE, LECITHIN, LEPIDIUM SATIVUM SPROUT EXTRACT,
PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, SQUALENE, PHYTIC ACID, TOCOPHEROL, AQUA/WATER/EAU,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CITRIC ACID, LYSOLECITHIN, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE

Lista składników może ulec zmianie; rekomendujemy sprawdzać skład bezpośrednio na opakowaniu kupowanego produktu

Charakterystyka

Transparentny sztyft z SPF50+ zapewniający bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną.
Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry. Do stosowania na twarz oraz ochrony delikatnych obszarów skóry wystawionej na
działanie słoneczne (nos, policzki, uszy, usta, dłonie itp.). Dla całej rodziny.
SUN SECURE EASY STICK SPF50+ to transparentny sztyft w formie kieszonkowej zapewniający bardzo wysoką ochronę
przeciwsłoneczną.
Przeznaczony jest do zabezpieczania szczególnie wrażliwych obszarów skóry poddanych nadmiernej ekspozycji na słońce jak
małżowiny uszne, nos, usta, policzki.
Chroni przed 100% promieni: UVB, UVA, światłem widzialnym i podczerwonym. Można stosować go na mokrą skórę. Chroni
skórę podczas kąpieli, jest odporny na pot oraz pocieranie. Transparentna, lekka tekstura nie pozostawia białych śladów na
skórze a niewielki, praktyczny, kieszonkowy format sprawia, że można go nosić przy sobie przez cały czas.
 Posiada zwiększony indeks wodoodporności. Wysoka ochrona zapewniona od ręki.
Przetestowane pod kątem związków endokrynnie czynnych.
Rygorystyczna receptura jest dostosowana do potrzeb skóry nadwrażliwej. Hipoalergiczna formuła posiada delikatny,
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pozbawiony alergenów zapach. Skuteczność udowodniona pod kontrolą dermatologiczną.
Integral Secure Technology (1) zapewnia ochronę przed wszystkimi rodzajami promieniowania:
Chroni powierzchnię skóry dzięki zastosowaniu nowoczesnych filtrów o szerokim spektrum działania

Filtry organiczne SPF50+, fotostabilne
Zapewnia biologiczną ochronę komórek skóry

Kompleks antyoksydacyjny Liposomal antioxydant β-carotène + Détoxophane.
Działa antyoksydacyjnie przez cały czas stosowania kremu : przed, w trakcie oraz po ekspozycji na słońce
Regeneruje DNA oraz zapobiega nowotworom skóry.

Niacinamid

(1) Wolny od alergenów Zintegrowana Technologia Ochronna SVR zapewnia ochronę przed uszkodzeniami oksydacyjnymi
spowodowanymi promieniami UVA, UVB, światłem widzialnym oraz podczerwonym

Stosowanie

Przed ekspozycją na słońce nakładać równomiernie, na suchą skórę. Często powtarzać aplikację, szczególnie po poceniu,
pływaniu lub wycieraniu ręcznikiem. Unikać ekspozycji na słońce od południa do 16:00 lub osłaniać ciało ubraniem.
Oparzenie słoneczne jest niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci. Wybierz ochronę przeciwsłoneczną, która najlepiej odpowiada
potrzebom Twojej skóry. Stosowanie produktów przeciwsłonecznych nie powinno zachęcać do dłuższej ekspozycji na słońce.
Zbyt długie przebywanie na słońcu stanowi poważne zagrożenie dla Twojego zdrowia. Trzymaj dzieci i niemowlęta z dala od
bezpośredniego, silnego światła słonecznego. Zawsze ubieraj dziecko w odzież ochronną i nakładaj krem przeciwsłoneczny na
odsłoniętą skórę. Unikać kontaktu z oczami.

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