
 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 
 

Iwostin Solecrin Łagodząca emulsja ochronna dla dzieci SPF
50+ 100 ml
 

Cena: 38,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Poznaj Lekką emulsję ochronną dla dzieci z filtrem SPF 50+ Iwostin Solecrin, która zapewnia bardzo wysoką ochronę przed szkodliwym
działaniem promieniowania UVA i UVB. Emulsja do opalania dedykowana jest każdemu rodzajowi skóry, nawet tej szczególnie wrażliwej
i skłonnej do alergii. Produkt można stosować jako filtr dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia.

Iwostin emulsja ochronna 50 jest preparatem przebadanym dermatologicznie w grupie osób ze skórą wrażliwą, skłonną do podrażnień i
alergii. Produkt polecany jest także przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne.

Efekty stosowania emulsji ochronnej dla dzieci SPF 50+ Iwostin Solecrin

Bardzo wysoka ochrona skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB.
Niwelowanie działania wolnych rodników, odpowiedzialnych za fotostarzenie się skóry.
Pielęgnacja nawet wrażliwej skóry dziecka.

Działanie emulsji ochronnej dla dzieci SPF 50+ Iwostin Solecrin
Iwostin Solecrin emulsja ochronna SPF 50+ dzięki połączeniu filtrów mineralnych i organicznych emulsja zapewnia wysoką ochronę
przed promieniami słonecznymi. Produkt do opalania dla dzieci dzięki zawartości witaminy E chroni przed niekorzystnym działaniem
wolnych rodników i spowalnia fotostarzenie się skóry.

Filtry organiczne

Pochłaniają promieniowanie UVA i UVB, zapewniając wysoką ochronę przeciwsłoneczną skóry wrażliwej i skłonnej do alergii.
Wykazują bardzo dobre właściwości kosmetyczne.

Filtry mineralne
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Odbijają promieniowanie UVA i UVB.
Minimalizują ryzyko powstawania reakcji alergicznych i podrażnień.

Filtr immunologiczny (Antileukine 6)

Zapewnia dodatkową ochronę anty-UV.
Wzmacnia hydrolipidową równowagę skóry.

Zastosowanie emulsji ochronnej dla dzieci SPF 50+ Iwostin Solecrin
Produkt do opalania przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry, nawet szczególnie wrażliwej i skłonnej do alergii. Może być stosowany
jako filtr dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia, zapewniając bardzo wysoką ochronę przed promieniami słonecznymi.

Emulsję do opalania należy nakładać równomiernie, delikatnie rozmasowując preparat po ciele. Ważne, by użyć go co najmniej 15 minut
przed ekspozycją na słońce. Aplikację produktu do opalania należy powtarzać, jeśli dziecko lub dorosły przebywa długo na słońcu lub
emulsja zetrze się z powierzchni skóry.

Należy pamiętać jednak, że długotrwała ekspozycja na promienie słoneczne może szkodzić zdrowiu. Nawet wtedy, gdy zostały użyte
preparaty do opalania. Chroń niemowlęta i dzieci przed bezpośrednim światłem słonecznym.

Składniki emulsji ochronnej dla dzieci SPF 50+ Iwostin Solecrin
Emulsja do opalania SPF 50+ to wodoodporna formuła oparta na unikalnym działaniu filtrów organicznych i mineralnych. Składniki
zawarte w emulsji do opalania pielęgnują i chronią delikatną skórę dzieci i osób dorosłych przed działaniem promieni słonecznych.

Filtry organiczne zawarte w produkcie do opalania dla dzieci pochłaniają promieniowanie UVB i UVA.
Filtry mineralne odbijają promieniowanie UVB i UVA.
Formuła produktu do opalania została wzbogacona w specjalny filtr immunologiczny, Antileukine 6, który chroni przed
promieniami UV i wzmacnia równowagę hydrolipidową skóry.
Zawartość Witaminy E sprawia, że krem z filtrem dla dzieci chroni przed działaniem wolnych rodników.

Składniki
Aqua, Dicaprylyl Carbonate, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Titanium Dioxide, C12-15 Alkyl Benzoate,
Glycerin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Potassium Cetyl Phosphate, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol nano, Bis-
Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Polydecene, VP/Eicosene Copolymer, Sodium
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Propylheptyl Caprylate, Laminaria Ochroleuca Extract, Tocopherol, Tocopheryl
Acetate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Hydroxystearic Acid, Isohexadecane, Polysorbate 80,
Decyl Glucoside, Propylene Glycol, BHT, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Sorbitan Oleate, Alumina, Dimethicone

Dawkowanie
Sposób użycia:
Nałóż obficie przed ekspozycją na słońce i powtarzaj aplikację w celu utrzymania odpowiedniej ochrony. Mniejsze ilości znacznie
obniżają poziom ochrony. Chroń dzieci i niemowlęta przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nawet przy stosowaniu
produktu ochrony przeciwsłonecznej niewskazane jest długotrwałe przebywanie na słońcu. Nadmierne przebywanie na słońcu stanowi
poważne zagrożenie dla zdrowia.

Producent
Perrigo Poland Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
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