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Iwostin SOLECRIN Sensitive Emulsja ochronna SPF 50+,
100ml
 

cena: 49,22 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra, twarz

Działanie nawilżające, ochrona przed słońcem,
ochronne

Opakowanie 100 ml

Postać emulsja

Producent OMEGA PHARMA INTERNATIONAL NV

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania ochrona przeciwsłoneczna, skóra wrażliwa

Opis produktu
 

Iwostin Solecrin Sensitive SPF50 - emulsja ochroona do twarzy i ciała SPF50

Iwostin Solecrin Sensitive Emulsja Ochronna SPF50 dedykowana jest delikatnej i wrażliwej skórze twarzy i ciała. Produkt przeznaczony
jest szczególnie w przypadku, gdy skóra jest nadwrażliwa na słońce. Wodoodporna emulsja do opalania zapewnia wysoką ochronę
przed promieniowaniem UVA i UVB oraz niebieskim światłem HEV. Specjalna formuła emulsji do opalania SPF50 chroni skórę przed
szkodliwym działaniem wolnych rodników. Jest bezzapachowa, i nie podrażnia delikatnej skóry. Produkt testowany dermatologicznie.

Efekty stosowania emulsji ochronnej Iwostin Solecrin Sensitive SPF50

wysoka ochrona przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych
formuła emulsji do opalania zapewnia podwyższoną o 60% ochronę przed promieniowaniem UVA.
ochrona przed wolnymi rodnikami oraz reakcją skórną po ekspozycji ciała na słońce
złagodzenie i ukojenie podrażnień słonecznych
nawilżona skóra ciała i twarzy

Lekka formuła Iwostin Solecrin Sensitive SPF 50 chroni oraz pielęgnuje delikatną i wrażliwą skórę twarzy i ciała.

Zaawansowane, fotostabilne filtry UVA i UVB zapewniają szerokie spektrum ochrony przed szkodliwym promieniowaniem i światłem
niebieskim HEV.
Nowoczesny kompleks Triple Moist Complex zapewnia natychmiastowe nawilżenie skóry.

Stosowanie:
Produkt do opalania zapewnia wysoką ochronę przeciwsłoneczną skóry twarzy i ciała. Iwostin Solecrin Sensitive SPF50 może być
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stosowany również podczas szczególnej wrażliwości na słońce i promieniowanie UV. Należy obficie nałożyć preparat do opalania przed
ekspozycją ciała i twarzy na słońce. Mniejsza ilość emulsji do opalania może obniżyć poziom ochrony. Aplikację najlepiej powtarzać po
spoceniu się, pływaniu lub wytarciu ręcznikiem, aby utrzymać wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Trzeba pamiętać, aby unikać
nadmiernej ekspozycji ciała i twarzy na słońce, gdyż może stanowić to poważne zagrożenie dla zdrowia. Aby zapobiec powstawaniu
plam na ubraniu, najlepiej poczekać z kontaktem do wyschnięcia emulsji do opalania Iwostin.
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