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Forever Aloe Sunscreen aloesowy krem ochronny z filtrem
SPF30 - 118ml
 

Cena: 89,00 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Krem ochronny Forever Aloe Sunscreen z filtrem SPF30 zapewnia ochronę przed promieniami UVA i UVB.

Krem jest wysoce wodoodporny - do 80 minut. Po czasie 80 minut spędzonych na pływaniu lub działaniu wysokiej temperatury
powodującej pocenie aplikację kremu należy powtórzyć.

W celu uzyskania pełnej ochrony, krem powinno się nakładać obficie i ponawiać aplikację podczas przebywania na słońcu.

Aloe Sunscreen zawiera naturalny tlenek cynku w postaci nie-nanocząsteczek, który w połączeniu z technologią pokrycia chroni przed
szkodliwym dla skóry działaniem promieni ultrafioletowych UVA i UVB.

Formula Aloe Sunscreen oparta jest o zastosowanie czystego aloesu, który koi i odżywia skórę, utrzymując jej odpowiednie nawilżenie i
wzmocniona zawartością witaminy E wspomagającej wygładzenie skóry i walkę z wolnymi rodnikami.

 

Sposób użycia:

Nakładać na skórę obficie i równomiernie 15-30 minut przed wyjściem na słońce.

Aplikacje ponawiać po każdej kąpieli słonecznej w czasie plażowania, po 80 minutach pływania lub spędzonych w wysokiej
temperaturze powodującej pocenie i co najmniej co 2 godziny.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Opakowanie:  118 ml

 

Składniki (INCI):

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Zinc Oxide, Octocrylene, Homosalate, Propanediol, Ethylhexyl Salicylate,
Propylheptyl Caprylate, Diisostearoyl Polyglyceryl3 Dimer Dilinoleate, VP/Hexadecene Copolymer, Cetearyl Ethylhexanoate, Undecane,
Polyhydroxystearic Acid, Hydrogenated Castor Oil, Tridecane, Caprylyl Glycol, Magnesium Sulfate, Parfum, Benzyl Salicylate, Benzyl
Benzoate, Hexyl Cinnamal, Sodium Gluconate, Tocopheryl Acetate, Citric Acid, Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin, Chlorphenesin,
Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.
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