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LINOMAG SUN Krem przeciwsłoneczny SPF50 dla dzieci
50ml
 

Cena: 24,56 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 50 ml (tuba)

Postać -

Producent/
Dystrybutor

PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
"ZIOŁOLEK" SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Wodoodporny krem Linomag Sun zawiera bezpieczny filtr mineralny (SPF 30), dzięki czemu może być stosowany u dzieci i niemowląt od
pierwszych dni życia. Chroni wrażliwą skórę dziecka przed działaniem promieni słonecznych i poparzeniami. Dobrze rozprowadza się na
skórze. Polecany jest zarówno do pielęgnacji twarzy jak i całego ciała dziecka. Działanie filtra mineralnego, wspomagane działaniem
witamin F i E, stanowi długotrwałą ochronę przed słońcem. Wskazania Ochrona skóry przed szkodliwym działaniem promieni
słonecznych i poparzeniami dzieci i niemowląt od 1. dnia życia. Działanie Wodoodporny krem LINOMAG® SUN zawiera bezpieczny filtr
mineralny (SPF 30), dzięki czemu może być stosowany u dzieci i niemowląt od pierwszych dni życia. Chroni wrażliwą skórę dziecka
przed działaniem promieni słonecznych i poparzeniami. Dobrze rozprowadza się na skórze. Polecany jest zarówno do pielęgnacji twarzy
jak i całego ciała dziecka. Działanie filtra mineralnego, wspomagane działaniem witamin F i E, stanowi długotrwałą ochronę przed
słońcem. Skuteczna ochrona przed promieniowaniem UVA i UVB Intensywnie nawilża nie powodując podrażnień Tworzy na skórze
wodoodporną warstwę ochronną Sposób użycia Delikatnie rozprowadzić krem na powierzchni twarzy lub całego ciała.  Uwagi do
stosowania Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Skład Składniki aktywne: olej lniany bogaty w NNKT w tym: kwasy omega -3 i omega
-6, witamina E oraz naturalny wodoodporny filtr mineralny SPF 30. Ingredients: Aqua, Titanium Dioxide (nano) (and) Alumina (and)
Stearic Acid, Paraffinum Liquidum, Linum Usitatissimum, Polyglyceryl-4 Isostearate (and) Cetyl PEG/PPG-10/1, Dimethicon (and) Hexyl
Laurate, Isopropyl Myristate, Glycerin, Sorbitol, Ceresin, Ozokerite, Decyl Oleate, Sorbitan Sesquioleate, Magnesium Sulfate, Tocopheryl
Acetate, Parfum, Potassium Sorbate, Lactic Acid. 
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