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Vichy Capital Soleil aksamitny krem do twarzy spf-50 50 ml
 

Cena: 56,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent VICHY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Vichy Capital Soleil w postaci aksamitnego kremu do twarzy z filtrem SPF-50 to produkt hipoalergiczny, który bardzo dobrze
sprawdzi się przy skórze suchej i normalnej, zapewniając jasnej karnacji optymalną ochronę przed fotostarzeniem i negatywnym
wpływem promieni słonecznych. Produkt ma lekko matujące działanie, a jego zaawansowana formuła sprawia, że skóra ma zapewniony
bardzo wysoki poziom ochrony. Produkt jest wodoodporny i fotostabilny.

Na co jest aksamitny krem do twarzy Vichy Capital Soleil? Wskazaniem do stosowania kremu jest ochrona skóry twarzy przed
szkodliwym wpływem promieniowania UV. Krem ma filtr SPF-50, dzięki czemu zapewnia skórze najwyższy poziom ochrony. Kosmetyk
Vichy Capital Soleil bardzo dobrze sprawdzi się przy jasnej karnacji, skutecznie chroniąc ją przed promieniowaniem UV. Zabezpiecza
skórę przed poparzeniami słonecznymi oraz przed pojawianiem się przebarwień słonecznych. Zaawansowana formuła kremu sprawia,
że kosmetyk zapewnia skórze gładkość i promienny wygląd, eliminując problem przebarwień słonecznych. Formuła aksamitnego kremu
do twarzy Vichy Capital Soleil nawilża skórę na aż 24 godziny, sprawiając, że staje się ona miękka i jedwabista.

W opakowaniu znajduje się 50 ml aksamitnego kremu do twarzy SPF-50 Vichy Capital Soleil. W skład kosmetyku wchodzi system
opatentowanych filtrów Mexoryl, które chronią jasną karnację przed szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego UVA i UVB,
zabezpieczając jednocześnie komórki skóry i ich DNA przed zniszczeniem. System filtrów SPF-50 chroni również skórę twarzy przed
fotostarzeniem. Formułę kremu uzupełniają składniki nawilżające wrażliwą skórę twarzy, które sprawiają także, że zyskuje przyjemną
gładkość i jedwabistość na długi czas.

Jak stosować aksamitny krem do twarzy Vichy Capital Soleil z filtrem SPF-50? Niewielką ilość kremu należy aplikować na skórę twarzy
bezpośrednio przed jej ekspozycją na promieniowanie słoneczne. Krem nakładamy na twarz, a następnie delikatnie rozprowadzamy po
powierzchni skóry. Należy dopilnować, aby krem został zaaplikowany równomiernie, poza tym ważne, aby podczas nakładania kremu
omijać okolice oczu. By zapewnić maksymalną ochronę skórze twarzy warto powtarzać aplikację kremu na skórę twarzy co kilka godzin.
Aby dobrze chronić się przed promieniowaniem UVA i UVB należy również nakładać krem za każdym razem, gdy pacjentka wychodzi z
wody lub wyciera twarz ręcznikiem. Po aplikacji o bezpieczeństwo skóry dba specjalna formuła Mexoryl, która pochłania szkodliwe
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promieniowanie UV, zabezpieczając skórę przed jego negatywnym wpływem i fotostarzeniem. Znajdujące się w formule kosmetyku
minerały dodatkowo odżywiają skórę i regenerują ją.

Aksamitny krem do twarzy Vichy Capital Soleil SPF-50 jak wiele innych preparatów ma przeciwwskazania. Są nadwrażliwość na
którykolwiek z jego składników lub uczulenie na którąkolwiek substancję wchodzącą w skład kremu. W przypadku pojawienia się
objawów nadwrażliwości po aplikacji kremu należy zaprzestać dalszego stosowania kosmetyku i zasięgnąć porady lekarza.

Składniki
AQUA / WATER - GLYCERIN - DIISOPROPYL SEBACATE - ETHYLHEXYL SALICYLATE - BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE -
DIMETHICONE - ALCOHOL DENAT. - BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE - OCTOCRYLENE - TITANIUM DIOXIDE
NANO / TITANIUM DIOXIDE - ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE - DROMETRIZOLE TRISILOXANE - DIETHYLHEXYL BUTAMIDO
TRIAZONE - STEARIC ACID - TRIETHANOLAMINE - POTASSIUM CETYL PHOSPHATE - PARFUM / FRAGRANCE - SYNTHETIC WAX -
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER - ALUMINUM HYDROXIDE - CAPRYLYL GLYCOL - DIMETHICONE
CROSSPOLYMER - DISODIUM EDTA - GLYCERYL STEARATE - PALMITIC ACID - PEG-100 STEARATE - PHENOXYETHANOL - SODIUM
HYALURONATE - TEREPHTHALYLIDENE DICAMPHOR SULFONIC ACID - TITANIUM DIOXIDE - TOCOPHEROL - XANTHAN GUM

Listy składników dla produktów naszej marki są regularnie aktualizowane. Zapoznaj się z listą składników na opakowaniu produktu,
gdzie zawsze znajduje się najbardziej aktualna lista składników, aby upewnić się, że jest ona dla Ciebie odpowiednia

Charakterystyka

Aksamitna formuła kremu nawilża skórę przez 24 godziny i pozostawia ją gładką i jedwabistą.
System opatentowanych filtrów Mexoryl pozwala uzyskać optymalne spektrum ochrony przed działaniem szkodliwego
promieniowania słonecznego UVA i UVB, zabezpieczając DNA komórek skóry. Pomaga przeciwdziałać fotostarzeniu skóry oraz
powstawaniu przebarwień.
Ochrona zgodna z europejskimi rekomendacjami dla produktów ochrony przeciwsłonecznej
Hipoalergiczny
Skóra sucha i normalna
Nadmierna ekspozycja na działanie słońca jest niebezpieczna. Nie wystawiaj na działanie słońca niemowląt i małych dzieci. Nie
przebywaj zbyt długo na słońcu, nawet jeśli zastosowałeś produkt ochronny, ponieważ nie zapewnia on 100% ochrony. Nanieś
produkt tuż przed wyjściem na słońce. Produkty ochronne stosuj obficie oraz często powtarzaj aplikacje, aby utrzymać
odpowiedni poziom ochrony, w szczególności po pływaniu, spoceniu się lub użyciu ręcznika. Stosuj produkty słoneczne
dopasowane do twojej skóry. Chroń się również nosząc nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz koszulkę. Unikaj kontaktu
produktów z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu, natychmiast przepłucz je wodą.

Stosowanie
Krem do twarzy z filtrem 50+ przeznaczony jest do stosowania bezpośrednio przez ekspozycją na promienie UV.
Niewielką ilość kremu należy nałożyć na twarz i delikatnie rozprowadzić, omijając okolice oczu. Czynność powtarzać co kilka godzin, by
zapewnić maksymalną ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB. Krem należy ponownie nałożyć o wyjściu z wody lub wytarciu
twarzy ręcznikiem.

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