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Iwostin SOLECRIN Spray KIDS SPF50+ 175 ml
 

cena: 47,62 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra, twarz

Działanie łagodzące, nawilżające, ochrona przed
słońcem, ochronne

Opakowanie 175 ml

Postać spray

Producent OMEGA PHARMA INTERNATIONAL NV

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania nadwrażliwość, ochrona przeciwsłoneczna,
pieczenie, podrażnienie, zaczerwienienie

Opis produktu
 

Iwostin Solecrin Kids SPF50+ - spray ochronny dla dzieci SPF50+

Iwostin Solecrin Spray ochronny dla dzieci SPF50+ zapewnia bardzo wysoką ochronę przed słońcem. Iwostin do opalania dedykowany
jest delikatnej i wrażliwej skórze dziecka. Wodoodporna i odporna na piasek formuła zapewnia natychmiastową ochronę przed
szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB. Spray do opalania może być aplikowany na wilgotną skórę dziecka. Lekka, bezzapachowa
formuła produktu nie tylko chroni, ale pielęgnuje skórę, a jej aplikacja jest szybka, przyjemna i skuteczna.

Efekty stosowania sprayu ochronnego dla dzieci Iwostin Solecrin SPF 50+

bardzo wysoka ochrona przed promieniowaniem słonecznym
intensywne nawilżenie wrażliwej i delikatnej skóry dziecka
Wodoodporna formuła produktu zawiera fotostabilne filtry, delikatne emolienty oraz składniki aktywne, które pielęgnują skórę. Iwostin
spray do opalania dla dzieci jest testowany dermatologicznie, a jego lekka konsystencja jest wygodna w aplikacji.

Zaawansowane, fotostabilne filtry UVA/UVB o szerokim spektrum działania zapewniają natychmiastową ochronę.
Emolienty nawilżają wrażliwą skórę dziecka.
Wyjątkowa formuła kompleksu Triple Moist Complex zapewnia natychmiastowe i intensywne nawilżenie delikatnej skóry.

Stosowanie:
Iwostin Solecrin Spray ochronny dla dzieci SPF 50+ przeznaczony jest do codziennej ochrony i pielęgnacji skóry wrażliwej i delikatnej.
Bezzapachowa formuła preparatu jest łatwa i przyjemna w aplikacji. Spray do opalania należy nałożyć obficie na całą powierzchnię
skóry na co najmniej 15 min przed ekspozycją na słońce. Należy pamiętać, że mniejsza ilość produktu może znacznie obniżyć poziom
ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB. Aplikację sprayu Iwostin do opalania najlepiej powtarzać co 2 godziny lub każdorazowo w
przypadku spocenia się, pływania lub wytarcia ręcznikiem. Dzięki temu ochrona przed słońcem będzie utrzymana. Powinno się unikać
nadmiernej ekspozycji na słońce, gdyż może być ona zagrożeniem dla zdrowia. Produktu nie powinno się rozpylać bezpośrednio na
twarz, a przed kontaktem z ubraniami należy poczekać do wyschnięcia preparatu.
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