
 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

 

EMOLIUM SUNCARE MINERALNY SPRAY OCHRONNY
SPF50+, 100ml
 

Cena: 41,65 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać EMULSJA

Producent SANOFI AVENTIS

Opis produktu
 

EMOLIUM SUNCARE MINERALNY SPRAY OCHRONNY SPF50+, 100 ML

**Wskazania:**

Emolium Suncare Mineralny spray ochronny SPF50+ stworzony został do ochrony skóry od 1. dnia życia, a także suchej, wrażliwej, z
alergią na filtry chemiczne i atopowej. Krem nadaje się dla całej rodziny!

**Opis działania:**

Emolium Suncare Mineralny spray ochronny SPF50+ zawiera 100% filtrów mineralnych dzięki którym zapewnia bardzo wysoką ochronę
przeciwsłoneczną UVB: SPF50+ i UVA (PP): 22. 65% składników emoliencyjnych zapewnia odpowiednią pielęgnacje skóry i poprawia
właściwości filtrów mineralnych. Z kolei witamina E wygładza i nawilża skórę. Chroni naskórek przed uszkodzeniem i fotostarzeniem sie
skóry. Spray tworzy mineralny ekran ochronny na skórze, który odbija promieniowanie UVA i UVB. Pozostawia na skórze delikatną
mleczno-białą warstwę, dzięki której wiesz, gdzie Twoja skóra jest chroniona. Zabezpiecza skórę przed działaniem promieniowania
podczerwonego (IR), chroniąc przed powstawaniem zaczerwienień i podrażnień posłonecznych. Kosmetyk wodoodporny, fotostabilny
przebadany dermatologicznie i okulistycznie. Jest fotostabilny hipoalergiczny i przebadany dermatologicznie. Dzięki wygodnej formie w
spray'u i odpowiedniej konsystencji łatwo się dozuje i rozprowadza na skórze. Szybko się wchłania i jest wydajny.

**Sposób użycia:**

Nałóż równomiernie na skórę ciała co najmniej 15 minut przed ekspozycją na słońce. Powtórz aplikację w przypadku długotrwałego
przebywania na słońcu, starcia preparatu z powierzchni skóry lub po kapieli.

**Składniki:**
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Caprylic/ Capric Triglyceride, Decyl Oleate, Cocoglycerides, Zinc Oxide, Propylheptyl Caprylate, Titanium Dioxide, C12-15 Alkyl Benzoate,
Polyhydroxystearic Acid, Silica dimethyl Silylate, Tocopheryl Acetate, Alumina, Stearic acid, Isostearic Acid, Hydrogenated Palm
Glycerides Citrate, Glycine Soja Oil, Tocopherol

**Wielkość opakowania:**

100 ml

**Producent:**

Sanofi–Aventis Sp. z o. o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 280 00 00

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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