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La Roche-Posay Anthelios Mleczko do ochrony twarzy i ciała
dla niemowląt i dzieci SPF 50+ 50 ml
 

Cena: 73,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent L'OREAL POLSKA

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Wskazania: Delikatna lub skłonna do atopii skóra niemowląt i dzieci. Ochrona twarzy i ciała. Pośrednie działanie słońca. Do stosowania
od 6. miesiąca życia.

Nowa formuła opracowana specjalnie dla niemowląt

Optymalna Ochrona UVB SPF 50+ oraz UVA (poziom ochrony wyższy niż rekomendacja Unii Europejskiej dla produktów do
ochrony przeciwsłonecznej) dzięki opatentowanemu i fotostabilnemu systemowi filtracji słonecznej.
Formuła dla skóry niemowląt i dzieci zawiera odpowiednio dobrane składniki wybrane ze względu na ich bezpieczeństwo.
Wzbogacona o masło Shea pochodzenia naturalnego, aby nawilżać, koić i wzmacniać barierę ochronną skóry niemowląt i dzieci.
Komfortowa i aksamitna konsystencja. Hipoalergiczny. Testowany pod kontrolą dermatologiczną i pediatryczną. Bezzapachowy.
Bez parabenów.

Odpowiednia formuła dla delikatnej i skłonnej do atopii skóry niemowląt i dzieci.

Składniki
Aqua/Water, Glycerin, C12-15 Alkyl Benzoate , Caprylic/Capric Triglyceride, Ethylhexyl Salicylate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methohyphenyl
Triazine, Alcohol Denat , Titanium Dioxide, Butyl Methhoxydibenzoylmethane, Drometrizole Trisiloxane, Styrene/Acrylates Copolymer ,
Dimethicone , Zea Mays Starch/Corn Starch, Propylene Glycol, Synthetic Wax , Diethylhexyl Butamido Triazone, Potassium Cetyl
Phosphate, Aluminum Hydroxide , Ammonium Polyacryldimethyltauramide/Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate , Butyrospermum
Parkii Butter/Shea Butter, Caprylyl Glycol , Disodium EDTA, Glyceryl Stearate , Hydroxypropyl Methylcellulose , Palmitic Acid , PEG-100
Stearate , PEG-8 Laurate , Stearic Acid, Tocopherol, Triethanolamine

Dawkowanie
Nanieś produkt przed wyjściem na słońce. Stosuj obficie i często ponawiaj aplikację, aby utrzymwać odpowiedni poziom ochrony,
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przede wszystkim po pływaniu, spoceniu się czy użyciu ręcznika. Omijać okolice oczu. W przypadku dostania się preparatu do oczu,
natychmiast przepłukać je wodą. Unikać kontaktu produktu z ubraniem.

Przeciwwskazania
Środki ostrożności: Nie wystawiaj na działanie słońca niemowląt i małych dzieci. Chroń niemowlęta i dzieci za pomocą kapelusza,
koszulki i okularów przeciwsłonecznych. Nadmierne wystawienie na działanie słońca jest niebezpieczne. Nie należy zbyt długo
przebywać na słońcu, nawet po zastosowaniu produktu ochronnego, ponieważ nie zapewnia on 100% ochrony.

Według zaleceń pediatrów i dermatologów, niemowlęta i dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny być w ogóle wystawiane bezpośrednio
na działanie promieni słonecznych. Nawet w cieniu zalecana jest optymalna ochrona (koszulka, okulary przeciwsłoneczne, kapelusz,
krem z bardzo wysokim filtrem), aby chronić delikatną i wrażliwą skórę niemowląt i dzieci przed szkodliwym działaniem promieni UV.

Producent
La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique
86270 La Roche-Posay
France

Masz pytania?
Infolinia 801 145 145
Infolinia: pt.-pt. 9-17
Porady dermatologa: wt., śr., pt. 13-17
Koszt połączenia: 1 impuls + VAT
www.laroche-posay.pl
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