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DERMEDIC SUNBRELLA BABY Mleczko ochronne SPF 50 od
1. miesiąca życia 100 ml
 

cena: 53,07 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała twarz

Działanie nawilżające, ochrona przed słońcem,
ochronne

Opakowanie 100 g

Postać -

Producent BIOGENED S.A.

Sposób aplikacji na skórę

Substancja
czynna/dawka

bisabolol, cynk, gliceryna, lanolina, len, masło
Shea, olej lniany, oliwka, tlenek cynku,
witamina E

Wskazania ochrona przeciwsłoneczna

Opis produktu
 

Opis
Dermedic Sunbrella Baby
Mleczko ochronne, SPF 50, od 1. miesiąca życia, z prekursorem witaminy D3.

Skład według INCI
Aqua, Zinc Oxide (nano), Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Isostearate, Polyhydroxystearic Acid, Titanium Dioxide (nano), Aluminia,
Stearic Acid, Cyclomethicone, Glycerin, Sorbitan Oleate, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Betaine, Isopropyl Palmitate, Olea Europaea Fruit
Oil, C12-15 Alkyl Benzoate, Lanolin, Butyrospermum Parkii Butter, Sodium Chloride, Cera Microcristallina, Linum Usitatissimum Seed Oil,
Tocopheryl Acetate, Hydrogenated Castor Oil, Panthenol, Allantoin, Parfum, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol.

Właściwości
Mleczko ochronne Dermedic Sunbrella Baby
Zawiera innowacyjny składnik aktywny Aqua-proVita D3, będący prekursorem witaminy D3. Pod wpływem promieni UVB przekształca
się on w witaminę D3, a w konsekwencji łagodzi podrażnienia, wspiera funkcje barierowe skóry oraz cykl odnowy biologicznej naskórka.
Tworzy na powierzchni skóry ekran chroniący przed przenikaniem promieniowania UV w głąb skóry
Zawiera wyłącznie filtry mineralne – doskonale tolerowane przez wrażliwą skórę dzieci
Łagodzi podrażnienia, działa kojąco, zmniejsza pieczenie, ułatwia gojenie i przyspiesza regenerację naskórka
Intensywnie natłuszcza wysuszoną skórę
Silnie nawilża, pozostawiając skórę gładką i elastyczną
Można stosować u dzieci i niemowląt od 1. miesiąca życia
Fotostabilne, wodoodporne
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Hypoalergiczne
Składniki aktywne: Aqua-proVita D3, Filtry mineralne, Olej lniany, Alantoina, D-Panthenol, Masło Shea, Olej z oliwek, Natural Extract AP,
Gliceryna, Medilan, Witamina E, Woda termalna

Przeznaczenie
Zalecane do: ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB wrażliwej skóry twarzy i ciała dzieci i niemowląt od 1. miesiąca życia.

Stosowanie
Nanieść równomiernie na skórę twarzy i ciała dziecka co najmniej 15 minut przed ekspozycją na słońce.
Aplikację należy powtarzać wielokrotnie w ciągu dnia, także po kontakcie z wodą.

Uwagi
Bezwzględnie chroń niemowlęta oraz dzieci do 3. roku życia przed ekspozycją na słońce.
Unikaj przebywania na słońcu w godzinach 1100 - 1500.
Stosuj produkty z wysokim faktorem ochronnym w celu zapewnienia skutecznej ochrony delikatnej skóry dziecka przed
promieniowaniem UVA i UVB.
Używaj preparatów przeznaczonych specjalnie dla dzieci, koniecznie z filtrami mineralnymi, dostosowanymi do ich delikatnej skóry.
Pamiętaj również o smarowaniu szczególnie wrażliwych, eksponowanych miejsc, jak np. uszy, wargi, nos, ramiona.
Stosuj preparat ochronny także w pochmurny dzień - 80 proc. promieniowania przenika przez chmury.
Szczególną uwagę poświęć ochronie znamion - zaklej je plastrem z opatrunkiem lub zabezpiecz specjalnym preparatem z najwyższym
faktorem (SPF 50), tworzącym na skórze ochronna powłokę.
Chroń niemowlęta i dzieci przed bezpośrednim światłem słonecznym.
Wyprodukowano w warunkach farmaceutycznych.
Produkt przebadany dermatologicznie.

Producent
BIOGENED POLSKA
Pojezierska 99
Łódź
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