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Svr, Sun Secure Fluide, lekki krem o nietłustym,
niewidocznym wykończeniu SPF 50+, dla niemowląt, dzieci i
dorosłych, 50ml
 

Cena: 53,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent FILORGA POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

SVR - Sun Secure Fluide SPF50+ - lekki krem ochronny zawierający w swoim składzie filtry chemiczne, kóre chronią skórę przed
promieniowaniem UVA i UVB. Ponadto kompleks antyoksydacyjny (detoxofan + witamina E + niacynamid) zapewnia ochronę przed
światłem podczerwonym i widzialnym, a także zabezpiecza skórę przed stresem oksydacyjnym czy fotostarzeniem oraz zapobiega
przedwczesnemu starzeniu i powstawaniu przebarwień. Z kolei dodatek oleju sojowy zmiękcza i wygładza skórę, a także zapobiega
utracie wody z naskórka. Produkt posiada lekką konsystencję, przeznaczony jest do stosowania na twarz dla całej rodziny.

Właściwości

Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, także dla nadwrażliwej na słońce. Dla całej rodziny: niemowlęta, dzieci, dorośli. Do
stosowania na twarz. Innowacyjność Sun Secure - ochrona w pełni transaprentna. Patent Sun Secure: po 4 latach badań w laboratorium
SVR została opracowana idealna kompozycja filtrów, które zapewniają bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną i jednocześnie są
bezpieczne dla układu endokrynnego człowieka oraz dla środowiska morskiego.

Lekka, półpłynna konsystencja jest szczególnie rekomendowana do skóry normalnej i mieszanej. Idealnie się rozprowadza i szybko się
wchłania nie pozostawiając żadnych smug. Nietłusta i nieklejąca. Odporna na działanie wody, potu i pocieranie zapewnia optymalną
ochronę przeciwsłoneczną. Delikatny letni zapach sprawia, że ponowna aplikacja staje się przyjemnością a nie uciążliwym obowiązkiem.

Rygorystyczna receptura  jest dostosowana do potrzeb skóry nadwrażliwej. Skuteczność działania udowodniona pod kontrolą
dermatologiczną. 
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Receptury SVR nie zawierają filtrów, które są kontrowersyjne: podejrzane o negatywny wpływ na układ endokrynny lub powodowanie
podrażnień lub które są szkodliwe dla ekosystemu .

Skład

filtry chemiczne - chronią skórę przed promieniowaniem UVA i UVB,
kompleks antyoksydacyjny (detoxofan + witamina E + niacynamid) - chroni skórę przed światłem podczerwonym i widzialnym, a
także zabezpiecza skórę przed stresem oksydacyjnym czy fotostarzeniem oraz zapobiega przedwczesnemu starzeniu i
powstawaniu przebarwień,  
olej sojowy - zmiękcza i wygładza skórę, zapobiega utracie wody z naskórka.

Sposób użycia

Przed ekspozycją na słońce równomiernie rozprowadzić odpowiednią ilość produktu na twarzy. Często ponawiać aplikację. Należy
dokładnie przeczytać ulotkę.

Ważne informacje

Sun Secure Fluid SPF50+ w pełni respektuje środowisko morskie.  Bezpieczeństwo zostało potwierdzone w testach badających wpływ
receptury na algi (ISO 10253) i na organizmy morskie (ISO 14669). Te dwa gatunki należące do rodziny fitoplanktonu i zooplanktonu  są
kluczowe dla zdrowia raf koralowych.
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