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BIODERMA PHOTODERM KID Spray SPF 50+, 200ml
 

Cena: 56,58 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Działanie

Gwarantuje maksymalną ochronę skóry przed szerokim spektrum promieniowania UVA/UVB
Zmniejsza ryzyko oparzeń i nadwrażliwości na słońce
Aktywuje naturalne mechanizmy obronne skóry i chroni ją od wewnątrz przed uszkodzeniem
Zabezpiecza DNA komórek
Lekka, płynna konsystencja ułatwia aplikację
Kombinacja filtrów zastosowanych w produkcie nadaje konsystencji lekkiego zabarwienia - Nie pozostawia tłustej powłoki
Doskonale tolerowany - Nie zatyka porów - Formuła bezzapachowa - Wodoodporny

Wszystkie formuły produktów BIODERMA są oparte na ekobiologii, która znajduje się w centrum podejścia NAOS - po to, aby lepiej
chronić ekosystem skóry i wzmaniać jej naturalne mechanizmy. Na długi czas.

Dzięki systemowi filtrów UVA/UVB oraz patentowi CELLULAR BIOPROTECTION™ Photoderm KID Spray zapewnia dzieciom maksymalną
ochronę przed szkodliwym działaniem promieni UV. Ten wyjątkowy kompleks chroni i stymuluje mechanizmy obronne skóry podczas
ekspozycji słonecznej i zabezpiecza DNA komórek.

Stosowanie:

Kilka razy dziennnie przed i podczas ekspozycji słonecznej
  Etap 1
  Nałóż obficie równą warstwę przed ekspozycją na słońce (mniejsza ilość produktu redukuje poziom ochrony przeciwsłonecznej).
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  Etap 2
  Powtarzaj regularnie aplikację po wytarciu skóry, każdorazowo po wyjściu z wody, czy podczas uprawiania sportu.

Stosuj na zdrową skórę. Aplikując produkt na twarz, spryskaj uprzednio dłonie, a następnie rozprowadź na skórze twarzy. Unikaj
kontaktu z oczami. Kombinacja filtrów zastosowanych w produkcie nadaje konsystencji lekkiego zabarwienia. Unikaj kontaktu z
tkaninami. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia. Chroń niemowlęta i małe dzieci przed słońcem. Nadmierny
kontakt ze słońcem zagraża zdrowiu.

Skóra dziecka jest delikatna i wrażliwa, dlatego wymaga specjalnych produktów, by zachować jej zdrowie i przystosować ją do
otoczenia. Skóra małych dzieci tym bardziej wymaga więcej specjalistycznej ochrony, zapewniającej jej największe możliwe
bezpieczeństwo.
Testowany pod nadzorem dermatologicznym

Długotrwałe rezultaty:
Wodoodporny *
* Ocena skuteczności formuły wodoodpornej przez 10 ochotników.

Producent:

Naos
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