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Vichy Ideal Soleil matujący krem do twarzy, skóra wrażliwa,
mieszana i tłusta spf-30 50 ml
 

Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Emulsje

Producent VICHY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Emulsja ochronna matująca do twarzy, skóra mieszana i tłusta.
Zawiera Mexoryl XL. Chroni przed powodowanymi przez słońce poparzeniami słonecznymi, powstawaniem przebarwień oraz
przedwczesnym starzeniem się skóry.
Matuje skórę oraz długotrwale nawilża.
Pod wpływem promieni UV, skóra mieszana i tłusta jest poddana paradoksalnym reakcjom: wzrasta poziom produkcji sebum, w
tym czasie skóra wysusza się.
Rezultaty: mimo tego, że skóra jest sucha, błyszczy się na powierzchni.
Emulsja ochronna matująca SPF 30: formuła wzbogacona o Sebostop, mikrocząsteczki pochłaniające sebum, aby nadać skórze
matowy wygląd oraz o Wodę Termalną Vichy. Nie klei się, nie pozostawia białej warstwy.
Dla skóry jasnej lub wrażliwej w przypadku niezbyt dużego nasłonecznienia oraz dla ciemnej na początku wakacji.
Ochrona zgodna z rekomendacjami europejskimi: SPF 30: wysoka ochrona przed szkodliwymi promieniami UVB; Ochrona UVA:
ochrona przeciw przedwczesnemu starzeniu się skóry.
Gwarancja bezpieczeństwa: Fotostabilne, bezzapachowe, hipoalergiczne,nie powoduje powstawania zaskórników, testowane
pod kontrolą dermatologiczną. Zawiera wodę termalną z Vichy.
Środki ostrożności: nadmierne przebywanie na słońcu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Niemowlęta i małe dzieci nie
powinny być bezpośrednio eksponowane na słońce. Nie pozostawaj zbyt długo na słońcu, nawet jeśli stosujesz produkt ochrony
przeciwsłonecznej, ponieważ nie zapewnia on 100% ochrony. Produkt nakładaj obficie przed eksponowaniem na słońce. Stosuj
obficie i często ponawiaj aplikację, aby utrzymać ochronę, szczególnie po pływaniu, spoceniu się czy użyciu ręcznika. Dopasuj
odpowiedni filtr ochronny do typu karnacji. Chroń się przed słońcem, zakładaj kapelusz i okulary przeciwsłoneczne. Unikaj
kontaktu z oczami. W razie dostania się do oczu, natychmiast dokładnie przepłucz je wodą.
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W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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