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VICHY IDEAL SOLEIL Kr matujący SPF30 50 ml
Cena: 49,99 PLN
Opis słownikowy
Producent

L'OREAL

Rodzaj rejestracji

Dermokosmetyk

Opis produktu
VICHY Ideal Soleil Krem matujący do twarzy SPF30 50 ml
Przeznaczenie: Krem ochronny do twarzy SPF 30 Vichy Idéal Soleil wykazuje właściwości nawilżające i matujące jednocześnie. Chroni
skórę przed promieniami UV, a także matuje ją poprzez regulowanie wydzielania sebum. Skóra jest również zabezpieczona przed
poparzeniami słonecznymi oraz fotostarzeniem. Dodatkowo, krem zabezpiecza komórki przed uszkodzeniem i opóźnia proces starzenia.
Innowacyjna formuła Matującego kremu ochronnego do twarzy SPF 30 Vichy Idéal Soleil została wzbogacona w MEXORYL, który
pochłania szkodliwe promieniowanie słoneczne; minerały, wykazujące działanie odżywcze i regenerujące; wodę termalną z Vichy, o
właściwościach kojących, regenerujących i wzmacniających.
Efekt? Nawet intensywna ekspozycja na słońce nie powoduje przebarwień i oparzeń słonecznych. Skóra zachowuje naturalny wygląd,
jest promienna i pozbawiona nieestetycznych plam od słońca. Produkt testowany pod kontrolą dermatologiczną jest idealny do skóry
wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Nie zawiera składników uczulających.
Sposób użycia: Matujący krem ochronny do twarzy SPF 30 Vichy Idéal Soleil jest przeznaczony do stosowania na skórę twarzy
bezpośrednio przed jej ekspozycją na promienie słoneczne. Odpowiednią ilość kremu należy zaaplikować na skórę, równomiernie
rozprowadzić i dokładnie wsmarować. Matujący krem Vichy Idéal Soleil zaleca się nakładać co kilka godzin, a także po każdym wyjściu z
wody i wytarciu twarzy ręcznikiem.
Składniki: alcohol denat., diisopropyl sebacate, silica, butyl methoxydibenzoylmethane, CI 77891/titanium dioxide, C12-15 alkyl benzoate,
octocrylene, isopropyl lauroyl sarcosinate, aqua, zea mays starch/corn starch, ethylhexyl triazone, poly C10-30 alkyl arcylate, glyceryl
stearate, behenyl alcohol, methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol, disodium edta, disodium ethylene dicocamide peg-15
disulfate, drometrizole trisiloxane, glyceryl stearate citrate, phenoxyethanol, sodium hyaluronate, terephthalylidene dicamphor sulfonic
acid, triethanolamine, xanthan gum, parfum/fragrance, ammonium polyacryldimethyltauramide/ammonium polyacryloyldimethyl
taurate, caprylyl glycol, cetyl alcohol, decyl glucoside
Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.
Uwaga!
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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