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Svr Sun Secure lekki krem ochronny spf50+ 50 ml
 

Cena: 55,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
LAB19.28/A.23 - INGREDIENTS: AQUA/WATER/EAU, SILICA, DIISOPROPYL ADIPATE, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL
BENZOATE, ETHYLHEXYL TRIAZONE, BEHENETH-25, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, C12-15 ALKYL
BENZOATE, C15-19 ALKANE, DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE, GLYCERYL STEARATE CITRATE, ISONONYL ISONONANOATE,
ACRYLATES/C12-22 ALKYL METHACRYLATE COPOLYMER, POLYESTER-7, NIACINAMIDE, PENTYLENE GLYCOL, NEOPENTYL GLYCOL
DIHEPTANOATE, TOCOPHERYL ACETATE, PARFUM (FRAGRANCE), 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, ARGININE, COCO-GLUCOSIDE, TOCOPHEROL, XANTHAN GUM, CITRIC ACID, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL, DISODIUM
LAURYL SULFOSUCCINATE, LEPIDIUM SATIVUM SPROUT EXTRACT

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

Charakterystyka

Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, także dla nadwrażliwej na słońce.
Dla całej rodziny: niemowlęta, dzieci, dorośli.
Do stosowania na twarz
INNOWACJA SUN SECURE: OCHRONA W PEŁNI TRANSPARENTNA 

Patent(1) Sun Secure: po 4 latach badań w laboratorium SVR została opracowana idealna kompozycja filtrów, które
zapewniają bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną i jednocześnie są bezpieczne dla układu endokrynnego(2)
człowieka oraz dla środowiska morskiego.

Sun Secure Fluide SPF50+ to lekki krem przeciwsłoneczny, który dzięki połączeniu opatentowanej kompozycji filtrów z
technologią antyoksydacyjną zapewnia dermatologiczną ochronę przed wszystkimi rodzajami promieniowania: (3)

UVB + UVA : wyselekcjonowane cztery filtry
ŚWIATŁO WIDZIALNE + PODCZERWONE : technologia antyoksydacyjna.

Lekka, półpłynna konsystencja jest szczególnie rekomendowana do skóry normalnej i mieszanej. Idealnie się rozprowadza i
szybko się wchłania nie pozostawiając żadnych smug. Nietłusta i nieklejąca. Odporna na działanie wody, potu i pocieranie
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zapewnia optymalną ochronę przeciwsłoneczną. Delikatny letni zapach sprawia, że ponowna aplikacja staje się przyjemnością a
nie uciążliwym obowiązkiem.
Warto wiedzieć! SUN SECURE Fluid SPF50+ w pełni respektuje środowisko morskie. Bezpieczeństwo zostało potwierdzone w
testach badających wpływ receptury na algi (ISO 10253) i na organizmy morskie (ISO 14669). Te dwa gatunki należące do
rodziny fitoplanktonu i zooplanktonu są kluczowe dla zdrowia raf koralowych.
Rygorystyczna receptura jest dostosowana do potrzeb skóry nadwrażliwej. Skuteczność działania udowodniona pod kontrolą
dermatologiczną.
Bardzo wysoka ochrona przed promieniami UVA i UVB dzięki zastosowaniu opatentowanego* połączenia 4 fotostabilnych filtrów
organicznych, które tworzą fizyczną barierę ochronną na powierzchni skóry :

BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE (UVB and UVA filter)
ETHYLHEXYL TRIAZONE (UVB filter)
DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE (UVA filter)
DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE (UVB filter)

Receptury SVR nie zawierają filtrów, które są kontrowersyjne: podejrzane o negatywny wpływ na układ endokrynny lub
powodowanie podrażnień lub które są szkodliwe dla ekosystemu .
Ochrona skóry przed światłem podczerwonym i widzialnym dzięki zastosowaniu kompleksu antyoksydacyjnego (Detoxofan +
Witamina E + Niacynamid) zabezpiecza skórę przed stresem oksydacyjnym i fotostarzeniem (przedwczesne starzenie ,
powstawanie przebarwień).

* - Patent no. FR19/04215
1 - Patent no. FR19/04215
2 - Udowodniony w testach brak negatywnego wpływu na mechanizmy endokrynne (estrogenne, androgenne i tarczycowe). Testy
przeprowadzone przez niezależne laboratorium, eksperta od zaburzeń endokrynologicznych.
3 - Produkty przeciwsłoneczne nigdy nie zapewniają całkowitej ochrony przed słońcem

Stosowanie

Przed ekspozycją na słońce należy równomiernie rozsmarować odpowiednią ilość na skórze. Powtarzać często aplikację aby
zachować pełnię ochrony, zwłaszcza po pływaniu, spoceniu się, czy wycieraniu ręcznikiem.

Pamiętaj o recyklingowaniu opakowań.
Tubka jest w 100% recyklingowana
Kartonik jest recyklingowany

Stosować obficie i równomiernie przed ekspozycją na słońce, pokrywając całą odsłoniętą skórę. Zmniejszenie zastosowanej
ilości znacznie obniża poziom ochrony. Środek ochrony przeciwsłonecznej nigdy nie zapewnia całkowitej ochrony. Często
powtarzać aplikację, aby zachować ochronę, zwłaszcza po poceniu się, pływaniu lub osuszeniu ręcznikiem. Unikaj ekspozycji na
słońce w godzinach od 12:00 do 16:00 gdy promienie słońca są najsilniejsze lub upewnij się, że nosisz odzież ochronną.
Poparzenie słoneczne jest niebezpieczne, szczególnie dla dzieci. Używaj środków ochrony przeciwsłonecznej, które są
odpowiednie dla Twojego typu skóry. Stosowanie tego produktu nie powinno zachęcać do dłuższego przebywania w słońcu.
Przedłużone narażenie na działanie słońca może być niebezpieczne. Nie wystawiaj dzieci ani niemowląt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych. Upewnij się, że Twoje dziecko zawsze nosi odzież ochronną na słońcu i stosować ochronę
przeciwsłoneczną tylko na odsłoniętą skórę.

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