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AVENE SUN Sunsimed Krem Bardzo wysoka ochr
 

Cena: 93,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka AVENE

Opakowanie 80 ml

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Avene SunsiMed, bardzo wysoka ochrona przeciwsłoneczna, 80 ml

Opis
Avene SunsiMed

Wyrób medyczny,
Dla skóry wrażliwej,
Zapewnia bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Zapobiega rogowaceniu słonecznemu, nowotworom skóry (nie dotyczy czerniaka)
i fotostarzeniu skóry. Skład produktu został opracowany tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia alergii. Wyrób medyczny Avene
SunsiMed zawiera fotostabilne filtru UVA i UVB, a także pre-tokoferyl, dla antyoksydacyjnej ochrony skóry. Woda termalna Avene jest
znana ze swoich właściwości kojących i łagodzących podrażnienia.
Skład
Woda termalna Avene, Tinosorb M, Tinosorb S, Uvasorb HEB, Parsol 1789, Kwas benzoesowy, Glikol kaprylowy, Glukozyd tokoferylu,
Substancje pomocnicze.

Działanie
Wyrób medyczny Avene SunsiMed ma udowodnioną skuteczność ochrony przed szkodliwym działaniem słońca:

Zapobiega nowotworom skóry (nie dotyczy czerniaka) oraz zmianom przednowotworowym w postaci rogowacenia słonecznego,
Zapobiega zmianom DNA wywołanym przez promieniowanie słoneczne,
Zapobiega fotostarzeniu skóry,
Zapobiega stresowi oksydacyjnemu wywołanemu przez promieniowanie ultrafioletowe, widzialne i podczerwone.

Wskazania
Wyrób medyczny Avene SunsiMed jest wskazany do stosowania dla osób o skórze wrażliwej, w celu zapewnienia wysokiej ochrony
przed promieniowaniem słonecznym.
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Sposób użycia wyrobu medycznego
Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Avene SunsiMed należy dokładnie przeczytać ulotkę, która zawiera informację na temat
rekomendowanego dawkowania.

Rozprowadzać codziennie rano równomiernie na twarzy oraz powierzchniach narażonych na ekspozycję na słońce.
Aplikację powtórzyć w przypadku przedłużonej ekspozycji na słońce, silnego pocenia się lub kontaktu z wodą.
Należy unikać bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi, używając odzieży ochronnej (kapelusza, okularów
przeciwsłonecznych, koszulek).
Uwaga: Stosowanie dawki mniejszej, niż zalecana, może zmniejszyć poziom ochrony.

Uwagi
Formuła opracowana tak, aby zminimalizować ryzyko alergii.
Nie powoduje powstawania zaskórników.
Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
PIERRE FABRE MEDICAL DEVICES

Producent:
Avene
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o.
Belwederska 20/22
00-762 Warszawa
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