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FARMONA SUN BALANCE FAMILIJNE MLECZKO SPF50
200ml
 

Cena: 22,74 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać mleczko

Producent FARMONA

Opis produktu
 

FARMONA SUN BALANCE FAMILIJNE MLECZKO SPF50 200ml

**Wskazania:**

Kompleksowa OCHRONA UVA i UVB podczas kąpieli słonecznych
Innowacyjna PIELĘGNACJA skóry delikatnej i wrażliwej

**Opis działania:**

Sun Balance to kompleksowa ochrona i pielęgnacja skóry w słoneczne dni.
Fotostabilne kosmetyki o nowoczesnych formułach, skutecznie chronią przed szkodliwym wpływem promieniowania UVA i UVB, a
jednocześnie dbają o kondycję skóry, nawilżając i odżywiając ją. To również intensywna regeneracja skóry po kąpielach słonecznych
oraz przedłużenie trwałości i intensywności opalenizny.
Wodoodporne familijne mleczko do opalania SPF50
Kompleksowa OCHRONA dla osób o jasnej karnacji i dzieci od 3 roku życia
SPF50 – zapewnia wysoką ochronę;
fotostabilne filtry UVA i UVB - chronią przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych przeciwdziałając procesom fotostarzenia
skóry;
wodoodporność – pozostawia na skórze optymalny film chroniący przed promieniowaniem UV również podczas kąpieli;
piaskoodporność – brak tłustej warstwy na skórze zapewnia większy komfort i chroni przed nadmiernym przyklejaniem się piasku.
Innowacyjna PIELĘGNACJA również skóry wrażliwej i podatnej na przebarwienia
woda termalna – bogata w minerały i mikroelementy tonizuje i łagodzi podrażnienia;
aktywator witaminy D* – zapewnia równowagę między naturalną aktywacją witaminy D w skórze, a niezbędną ochroną
przeciwsłoneczną;
olej buriti – znany ze swych dobroczynnych właściwości, nadaje piękny odcień opalenizny, nawilża i zmiękcza naskórek, wygładzając go
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oraz opóźniając efekty starzenia się skóry.

**Sposób użycia:**

Mleczko rozprowadzić równomiernie na skórze przynajmniej 20-30 minut przed wyjściem na słońce. Dla podtrzymania ochrony zaleca
się powtarzać aplikację kilkakrotnie w czasie plażowania oraz po każdej kąpieli.

**Składniki:**

Olej buriti,
Woda termalna
Aktywator witaminy D

**Wielkość opakowania:**

200 ml

**Producent:**

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.
ul. Jugowicka 10, 30-443 Kraków

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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