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BIODERMA PHOTODERM MAX 50+ UVA 42 KREM
OCHRONNY
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NAOS

Opis produktu
 

BIODERMA PHOTODERM MAX SPF 50+/UVA 42 KREM - 40 ML
OCHRONNY KREM DO SKÓRY SUCHEJ I NORMALNEJ

Biologiczne działanie:

Photoderm MAX zabezpiecza skórę przed promieniowaniem UVA/UVB od zewnątrz, dzięki systemowi filtrów, oraz od wewnątrz, dzięki
formule Cellular BioprotectionTM. Ten unikalny kompleks ma podwójne działanie:

Chroni i pobudza mechanizmy obronne (immunologiczne) skóry w czasie ekspozycji na słońce.
Za pomocą mechanizmów biologicznych chroni materiał genetyczny skóry oraz zabezpiecza ciągłość jej komórek i tkanek.

Wskazania:

Skóra wrażliwa
Skóra o bardzo jasnej karnacji, posiadająca piegi
Skóra narażona na silne działanie słońca (wysokie góry, tropiki itp.)

Dopasowany do potrzeb skóry normalnej i suchej.

Działanie:
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Gwarantuje MAXymalną ochronę skóry przed szkodliwym działaniem promieni UVA i UVB (poparzenia, nadwrażliwość na słońce
itp.)
Aktywuje naturalne mechanizmy obronne skóry, chroni ją przed uszkodzeniem i zapobiega procesom przedwczesnego starzenia
– patent Cellular BioprotectionTM
Ma gładką, kremową konsystencję i jest niewidoczny po nałożeniu, nie pozostawia tłustej powłoki ani białych śladów
Jest świetnie tolerowany przez skórę

Zalety produktu:

Ochrona 99,8%* komórek skóry dzięki opatentowanej formule Cellular BioprotectionTM

* Badanie działania ochronnego formuły Cellular BioprotectionTM i filtrów przeciwsłonecznych na DNA komórek poddanych
promieniowaniu UVA (LBME / De Méo) – 2005.

Właściwości SPF 50+

Bezzapachowy
Wodoodporny
Fotostabilny
Nie zatyka porów

Sposób użycia:

Kilka razy dziennie w okresie silnego nasłonecznienia.

Nałóż obficie równą warstwę przed ekspozycją na słońce (mniejsza ilość produktu redukuje poziom ochrony przeciwsłonecznej).
Aby ochrona była skuteczna, powtarzaj aplikację regularnie, a także przed kąpielą i po niej, przy uprawianiu sportu lub w
przypadku starcia preparatu.

Chroń niemowlęta i małe dzieci przed słońcem.

Nadmierny kontakt ze słońcem zagraża zdrowiu.

Dystrybutor: NAOS Poland Sp z .o., ul. Jana Dekerta 24, Kraków.
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