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IWOSTIN SOLECRIN Suchy olejek w sprayu SPF 30, 150 ml
 

cena: 39,09 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra, twarz

Działanie łagodzące, nawilżające, ochrona przed
słońcem, ochronne, odżywcze

Opakowanie 150 ml

Postać olejek

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania nadwrażliwość, ochrona przeciwsłoneczna,
pieczenie, podrażnienie, zaczerwienienie

Opis produktu
 

Opis
Iwostin Solecrin. Suchy olejek, spray, SPF 30.

Skład według INCI
Butane, Phenohyethyl Caprylate, Alcohol Denat., Dicaprylyl Carbonate, Coco-Caprylate, Octocrylene, Isopropyl Myristate, Butyl
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Diethylhexyl 2,6-Naphthalate, Ethylhexyl Triazone, Hydrogenated Dimer Dilinoleyl/
Dimethylcarbonate Copolymer, Propane, Isobutane, Parfum, Caprylic/Capric Triglyceride, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Tocopheryl
Acetate, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Tocohperol.

Właściwości
Suchy olejek, spray, SPF 30, Iwostin Solecrin, dzięki obecności w składzie olejku z awokado oraz ekstraktu z aloesu kosmetyk działa
kojąco i odżywczo na skórę.
Witamina E chroni skórę przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za fotostarzenie.
Olejek powoduje, że skóra staję się bardziej odporna na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, takich jak: promieniowanie UV,
zmiany temperatur czy suche powietrze.
Kosmetyk posiada filtry UV, które chronią wrażliwą skórę przed niekorzystnym działaniem promieniowania ultra-fioletowego,
oparzeniami oraz skutkami poparzeń słonecznych: zaczerwienienie, pieczenie skóry.
Po zastosowaniu olejku skóra jest wyraźnie nawilżona, rumień, podrażnienie i pieczenie zostają zniewelowane.
Przy regularnym stosowaniu kosmetyku przed, w trakcie i po ekspozycji na słońce sprawia, że skóra staje się pełna blasku, promienna
oraz nabiera zdrowego kolorytu.
Produkt nie bieli skóry, nie zatyka porów oraz jest odporny na działanie potu.
Olejek jest wygodny w stosowaniu jego aplikator w formie sprayu ułatwia dozowanie kosmetyku na skórę. Jest przyjemny w stosowaniu.
Nie powoduje nadmiernego świecenia się czy błyszczenia skóry.
Nie pozostawia nieprzyjemnego uczucia lepkości lub lepiekiej powłoki.

Przeznaczenie
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Wysoka ochrona przeciwsłoneczna skóry wrażliwej i skłonnej do alergii.
Dla dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia.

Stosowanie
Suchy olejek, Iwostin Solecrin należy nakładać równomiernie na skórę co najmniej 15 minut przed ekspozycją na słońce, omijać okolice
oczu, powtarzać aplikację w przypadku długiego przebywania na słońcu, starcia preparatu z powierzchni skóry lub po kąpieli.
W przypadku aplikacji na skórę twarzy należy aplikować produkt najpierw na dłonie, a następnie rozprowadzać na skórze twarzy.

Uwagi
Nawet przy stosowaniu produktu ochrony przeciwsłonecznej niewskazane jest długotrwałe przebywanie na słońcu.
Chroń niemowlęta i dzieci przed bezpośrednim światłem słonecznym.
Testowany dermatologicznie w polskich ośrodkach badawczych w grupie osób ze skórą wrażliwą, skłonną do podrażnień i alergii.

Producent
SANOFI-AVENTIS
Lubelska 52
Rzeszów
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