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Photoderm AR SPF 50+, Krem tonujący do skóry z
problemami naczynkowymi, 30ml
 

Cena: 52,51 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

 DZIAŁANIE

Zapewnia bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną przed promieniowaniem UVA/UVB
SUN ACTIVE DEFENSE: zaawansowana technologia ochrony przeciwsłonecznej o wzmocnionym działaniu przed promieniowaniem UVA
łagodzi i redukuje zaczerwienienia - patent ROSACTIV™
Pomaga kontrolować reakcję skóry
Nawilża do 8 h
Tonuje skórę
Przyjemna kremowa konsystencja - Nie klei się - Nie pozostawia tłustego filmu - Formuła delikatnie perfumowana - Bardzo dobrze
tolerowany, także przez delikatną skórę wokół oczu - Nie zatyka porów - Wodoodporny

Co dzieje się w Twojej skórze?

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.

Kiedy skóra cierpi na uporczywe zaczerwienienia, Photoderm AR zapewnia ochronę przeciwsłoneczną o biologicznym, kojącym
działaniu biomimetycznym oraz wysokiej tolerancji. To idealne rozwiązanie chroniące przed słońcem i redukujące zaczerwienia (patent
Rosactiv™ i witamina E). Naturalny odcień, dostosowany do jasnej karnacji, wyrównuje koloryt i minimalizuje zaczerwienienia.
Przyjemna, lekka konsystencja, która szybko się wchłania i zapewnia skórze komfort.
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SUN ACTIVE DEFENSE to zaawansowana technologia ochrony przeciwsłonecznej o wzmocnionym działaniu przed promieniowaniem
UVA. Połączenie opatentowanej ochrony biologicznej i filtrów UV, które wzmacnia naturalne zdolności skóry do obrony przed słońcem.
Pozwala cieszyć się słońcem, jednocześnie zachowując zdrowie skóry na długi czas.

Stosowanie:

Aplikuj kilka razy dziennie.
ETAP 1
Nakładaj codziennie, równomiernie i obficie, na twarz i szyję przed ekspozycją na słońce (zbyt mała ilość produktu obniża poziom
ochrony przeciwsłonecznej).
ETAP 2
Ponów aplikację po każdej kąpieli lub wytarciu skóry, aby zachować odpowiedni poziom ochrony.
Nakładaj na nieuszkodzoną skórę. Nadmierna ekspozycja na słońce może szkodzić, nawet po zastosowaniu ochrony przeciwsłonecznej.
Unikaj aplikacji na tkaniny.

Producent:

Naos
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