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BIOLIQ SPF Mineralna Emulsja SPF 50 30 ml
 

cena: 19,22 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Działanie ochrona przed słońcem

Opakowanie 30 ml

Postać emulsja

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania ochrona przeciwsłoneczna

Opis produktu
 

Opis:
Zapewnia wysoką ochronę skórze narażonej na szkodliwe działanie promieniowania słonecznego UVA i UVB oraz promieniowania
podczerwonego. Zawiera fotostabilny filtr mineralny, dzięki czemu skutecznie zabezpiecza skórę na co dzień, bez względu na porę roku,
a także zmniejsza ryzyko wystąpienia rumienia czy poparzenia słonecznego nawet podczas wzmożonej ekspozycji na słońce.
Zabezpiecza przed negatywnym oddziaływaniem światła niebieskiego, emitowanego przez różnego rodzaje ekrany. Redukuje
niekorzystne następstwa promieniowania słonecznego i świetlnego, wzmacnia naturalne zdolności antyoksydacyjne skóry, stymuluje
komórki skóry do produkcji kolagenu oraz elastyny, zapobiegając przedwczesnej utracie jędrności a także pojawieniu się zmarszczek i
przebarwień.

Emulsja zawiera składniki pielęgnujące skórę: masło shea, olej jojoba i olej migdałowy. Woskowa struktura oleju jojoba intensywnie
nawilża skórę, a także zabezpiecza przed spadkiem jej nawilżenia podczas opalania. Masło shea i olej migdałowy natłuszczają i
odżywiają, przyspieszając regenerację skóry podrażnionej i przesuszonej opalaniem. Obecne w nich przeciwutleniacze zapobiegają
uszkodzeniom struktur DNA przez wolne rodniki, przeciwdziałając fotostarzeniu. Dodatkowo olej migdałowy doskonale penetruje skórę,
wygładzając ją.

Wodoodporna formuła
Wysoce tolerowany nawet przez bardzo delikatną skórę. Bezzapachowy. Lekki, nietłusty, idealny pod makijaż, Przebadany
dermatologicznie.

Skład:
Filtr mineralny
Masło shea
Olej jojoba
Olej migdałowy

Wskazania:
Do ochrony przeciwsłonecznej oraz pielęgnacji skóry twarzy i ciała. Dla każdego typu cery, szczególnie dla skóry wrażliwej, naczynkowej
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i z tendencją do przebarwień. Odpowiedni dla dzieci powyżej 1. roku życia.

Sposób użycia:
Dokładnie i równomiernie nałożyć odpowiednią ilość emulsji na czystą skórę twarzy lub ciała. Powtórzyć aplikacje dla utrzymania
ochrony szczególnie po wysiłku fizycznym, spoceniu się, pływaniu lub wycieraniu ręcznikiem. Filtr mineralny może powodować lekkie
zabielenie, w zależności od karnacji rekomenduje się zastosowanie go na inny krem pielęgnacyjny i staranne, równomierne
rozprowadzenie go w celu uniknięcia tego efektu. Unikać kontaktu z oczami.
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