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ESTHEDERM NO SUN CREAM MINERAL
 

Cena: 179,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Marka INSTITUT ESTHEDERM

Opakowanie

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
INSTITUT ESTHEDERM No Sun - krem ochronny z filtrami mineralnymi, 50ml

Kosmetyk INSTITUT ESTHEDERM krem ochronny z filtrami mineralnymi przeznaczony dla osób, które nie mogą lub nie chcą się opalać.
Zawiera naturalne filtry przeciwsłoneczne UVA oraz UVB, które skutecznie chronią skórę przed szkodliwym działaniem promieni
słonecznych. Krem idealnie nadaje się do pielęgnacji skóry wrażliwej i bardzo wrażliwej. Zaleca się zastosować kosmetyk około 20 minut
przed planowaną ekspozycją na słońce. Odporny na wodę i pot. Wygodne opakowanie zawiera 50 mililitrów.

ESTHEDERM No Sun krem - działanie:
Krem tworzy "ekran ochronny" przed promieniowaniem UV. Idealna ochrona skóry wrażliwej/bardzo wrażliwej przed światłem
słonecznym każdego typu. Skóra jest doskonale zabezpieczona przed fotostarzeniem.

Zastosowanie:
Dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą się opalać, aby mogły przebywać na słońcu. Alergia i nadwrażliwość na filtry
chemiczne, konieczność eliminacji słońca: blizny, stany po operacjach plastycznych, choroby dermatologiczne, zabiegi fotouczulające,
długi czas ekspozycji, sporty ekstremalne.

Skóra z fototypem azjatyckim bądź mieszanym.

Sposób użycia:
Krem do twarzy i ciała. Nakładać obficie 20 minut przed ekspozycją na słońce, później regularnie co 2 godziny lub po każdej kąpieli i
pływaniu. Preparat odporny na wodę i pot.

Składniki aktywne:
GLOBAL CELLULAR PROTECTION - wzmacnia naturalne zdolności samoobrony i adaptacji skóry w stosunku do słońca.
CELLULAR WATER PATENT (woda, karnozyna, ATP, sole mineralne) – WODA KOMÓRKOWA – dostarcza skórze energię do życia oraz
stymuluje optymalne funkcjonowanie komórek skóry.
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 FILTRY UVA/UVB (tlenek cynku, dwutlenek tytanu) – 100% filtr mineralny.

Pojemność opakowania:
50 ml

Producent:
NAOS Poland Sp. z.o.o
ul. Jana Dekerta 24
30-703 Kraków
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