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Avene SunsiMed, krem z bardzo wysoką ochroną, 80ml
 

Cena: 88,35 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wyrób medyczny klasy I. Zapobiega:

nowotworom skóry (nie dotyczy czerniaka),  
zmianom przednowotworowym w postaci rogowacenia słonecznego
fotostarzeniu skóry.

SunsiMed to idealne rozwiązanie dla skóry nadwrażliwej na słońce. Dzięki opracowanemu przez Dział Badań Firmy Pierre Fabre
wyjątkowemu kompleksowi fotoochronnemu, SunsiMed chroni skórę przed promieniowaniem słonecznym każdego dnia poprzez: foto
stabilny system filtrów z optymalną ochroną UVB-UVA, silny przeciwutleniacz, Pre-tokoferyl dla wzmocnienia ochrony komórkowej oraz
wodę termalną Avène, znaną ze swoich właściwości kojących i łagodzących podrażnienia.

Zastosowanie

zapobiega nowotworom skóry #℣佐⌡⌀渀椀攀 搀漀琀礀挀稀礀 挀稀攀爀渀椀愀欀愀⌡⍃倣℣ oraz zmianom przed nowotworowym w postaci rogowacenia słonecznego,
zapobiega zmianom DNA wywołanym przez promienie słoneczne, zapobiega foto starzeniu skóry, zapobiega stresowi oksydacyjnemu,
wywołanemu przez promienie UVB-UVA, widzialne i podczerwone.

Sposób użycia

Rozprowadzić codziennie rano równomiernie na twarzy oraz powierzchniach narażonych na ekspozycję na słońce. Aplikację powtórzyć
w przypadku przedłużonej ekspozycji słonecznej, silnego pocenia się lub kontaktu z wodą. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z
promieniami słonecznymi, używając odzieży ochronnej (kapelusza, okularów przeciwsłonecznych, T-shirt, etc.).
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Wskazówki

do określonych dawek = naciśnięć pompki na różne partie ciała zawarte są na ilustracjach w dołączonej do produktu ulotce.

Składniki

woda termalna Avène, TinoSorb M, Tinosorb S, Uvasorb S, Uvasorb Heb, Parsol 1789, kwas benzoesowy, glikol kaprylowy, glukozyd
tokoferylu, substancje pomocnicze.

Przeciwwskazania

Nie należy przekraczać 21 aplikacji dziennie. Nie stosować w przypadku alergii na jakikolwiek ze składników. W przypadku wystąpienia
reakcji alergicznej, należy skontaktować się z lekarzem. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami, aby zapobiec podrażnieniu. W
przypadku kontaktu produktu z oczami należy natychmiast przemyć je wodą. W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu należy
skontaktować się z lekarzem. Kobiety w ciąży powinny przed użyciem skontaktować się z lekarzem. Nie stosować na błony śluzowe. Nie
stosować na uszkodzoną skórę. W przypadku równoległego leczenia innymi środkami należy skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca
się jednoczesnego nakładania innego produktu na powierzchnie wymagające zabezpieczenia, gdyż może to zmniejszyć skuteczność
działania wyrobu.

Ważne wskazówki

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Po każdym użyciu produkt należy szczelnie zamknąć. W przypadku pojawienia się
objawów niepożądanych w trakcie używania wyrobu należy skontaktować się z lekarzem.

Uwaga!

Stosowanie dawki mniejszej niż zalecana może zmniejszyć poziom ochrony.
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