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PHARMACERIS A krem ochronny - 75ml SPF100+
 

Cena: 71,92 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 75 ml

POSTAĆ KREM

PRODUCENT LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Innowacyjne połączenie szerokopasmowych filtrów anty-UVA/UVB/HEV/IR wodoodporna formuła
Stosowanie ochrony przeciwsłonecznej:

zapobiega powstawaniu nieodwracalnych zmian skórnych i chorób skóry np. rogowacenia słonecznego spowodowanych
działaniem słońca.
zmniejsza ryzyko rozwoju nowotworów skóry.
zapobiega stresowi oksydacyjnemu, fotostarzeniu się skóry oraz zmianom i uszkodzeniom DNA indukowanym przez szerokie
spektrum promieniowania słonecznego.

WSKAZANIA: Krem wskazany dla osób reagujących nietolerancją na różne typy promieniowania słonecznego tj. reakcje alergiczne,
poparzenia słoneczne, rumień, zmiany pigmentacyjne. Polecany dla skóry delikatnej, wrażliwej, a także dla grup podwyższonego ryzyka
powstawania zmian skórnych, w tym dla osób z bardzo jasną karnacją. Wyrób wskazany również dla osób ze zwiększonym
prawdopodobieństwem wystąpienia nieczerniako- wych nowotworów skóry np. u pacjentów z immunosupresją] oraz rogowacenia
słonecznego niosącego ryzyko rozwoju raka skóry.

DZIAŁANIE: Krem zapobiega niekorzystnym zmianom wywołanym przez promieniowanie słoneczne zapewniając całoroczną, bardzo
intensywną ochronę dla skóry wymagającej szczególnego zabezpieczenia. Zapobiega powstawaniu: oparzeń słonecznych, podrażnień i
stanów zapalnych, wyprysków oraz zmian barwnikowych i odczynów alergicznych wywołanych ekspozycją na słońce poprzez tworzenie
ekranu redukującego przepływ szerokiego spectrum szkodliwych promieni słonecznych docierających w głąb skóry

Skład
Kompleks substancji mineralnych i organicznych tworzących na powierzchni skóry cieniutki film, od którego odbijane są i pochłaniane
promienie UVB (o długości fali od 315 do 280 nm). Bez tego rodzaju filtra skóra jest narażona na powstanie rumienia i poparzeń
słonecznych. Filtr UVB chroni komórki naskórka, tkankę łączną i naczynia krwionośne przed uszkodzeniami struktur DNA i RNA, które
mogą prowadzić do powstania stanów przedrakowych i nowotworów skóry.Kompleks substancji mineralnych i organicznych, tworzący
na powierzchni skóry cieniutki film, od którego odbijane są lub pochłaniane promienie UVA (o długości fali od 400 do 315 nm). Bez
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ochrony filtrem UVA -promieniowanie UVA wnika w głąb skóry powodując jej trwałe uszkodzenia: niszczy włókna kolagenu i elastyny,
przyspiesza proces starzenia się skóry, osłabia naturalne mechanizmy obronne skóry.- (Lonicera Caprifolium Flower Extract,
Honeysuckle ) - wyciąg kwiatowy o doskonałym działaniu bakteriostatycznym i przeciwgrzybiczym.

Bogaty w naturalną witaminę E, działa łagodząco i przeciwza¬palnie, porównywalnie ze sterydami (hydrokortyzonem), ale bez skutków
ubocznych typowych dla tej grupy leków.- (Laminaria Ochroleuca Extract) - wyciąg z algi Laminaria Ochroleuca sprzyja opalaniu.
Składniki wyciągu aktywują tyrozynazę - enzym odpowiedzialny za produkcję barwnika melaniny. Dzięki temu możemy krócej przebywać
na słońcu, a mimo to uzyskać ładną opaleniznę.
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