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Lirene Sun Kids Mleczko chroniące przed słońcem SPF 20 150 ml
www.wispol.tiointeractive.pl/lirene-sun-kids-mleczko-chroniace-przed-sloncem-spf-20-150-ml-produkt-29699.html

Cena brutto:

25.56 zł

Innowacyjne, specjalne, wodoodporne mleczko opracowane zostało z myślą o skutecznej ochronie niezwykle delikatnej skóry dziecka. Zaawansowany
system szerokiego spektrum działania fotostabilnych filtrów UVA i UVB, skutecznie zabezpiecza przed poparzeniem słonecznym oraz nieodwracalnymi
uszkodzeniami komórek. Zastosowane filtry blokują promienie słoneczne i odbijają je od powierzchni skóry. Mleczko wzmacnia dodatkowo naturalne
mechanizmy obronne przed promieniowaniem UV. Pielęgnacja Formuła intensywnie nawilża, delikatnie natłuszcza oraz zapobiega przesuszeniu.
Dzięki wyjątkowym właściwościom pielęgnującym, mleczko pozostawia skórę w doskonałej kondycji poprzez tworzenie na jej powierzchni
hydrolipidowej warstwy ochronnej, zabezpieczając przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych w czasie upalnych dni. Dzięki
wodoodpornej recepturze, mleczko świetnie sprawdza się nawet podczas długich kąpieli w wodzie. Bezpieczeństwo Hypoalergiczna, przebadana w
Instytucie Matki i Dziecka formuła, minimalizuje wystąpienie podrażnień oraz reakcji alergicznych i może być stosowana przez dzieci o wrażliwej,
delikatnej skórze już 7 miesiąca życia. Efekt Skuteczne i długotrwałe zabezpieczenie skóry dziecka przed poparzeniem słonecznym, dogłębne
nawilżenie i ochrona. Sposób użycia: Nanieść odpowiednią ilość (około 6 łyżeczek) emulsji na skórę twarzy i ciała 15 minut przed ekspozycją na słońce.
Dla utrzymania maksymalnej ochrony, ponawiać aplikację co 2 godziny oraz po wytarciu ręcznikiem, pływaniu lub spoceniu się. UWAGA: Nadmiernie
długie przebywanie na słońcu może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Unikać nadmiernej ekspozycji lub chronić skórę wysokimi filtrami,
kiedy słońce operuje najsilniej. Chroń niemowlęta i dzieci przed bezpośrednim światłem słonecznym. Produkty ochrony słonecznej nie zapewniają
100% ochrony.

*Ceny obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień przez sklep internetowy. Ceny w sklepach mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych przyczyn ekonomicznych.

