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DERMEDIC SUNBRELLA BABY Krem ochronny SPF50 do
twarzy od 1. miesiąca życia z prekursorem witaminy D3, 50
ml
 

Cena: 35,45 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC SUNBRELLA BABY Krem ochronny SPF50 do twarzy od 1. miesiąca życia z prekursorem witaminy D3 i w jakim celu się go stosuje?

DERMEDIC SUNBRELLA BABY Krem ochronny SPF50 dla dzieci i niemowląt od 1. miesiąca życia skutecznie chroni przed szkodliwym
działaniem promieniowania UVA i UVB - kompleks filtrów mineralnych, bezpieczny dla delikatnej skóry dziecka, tworzy na jej powierzchni
ekran chroniący przed przenikaniem promieniowania UV.

Krem zawiera innowacyjny składnik aktywny Aqua-proVita D3, będący prekursorem witaminy D3. Pod wpływem promieni UV
przekształca się on w witaminę D3, a w konsekwencji łagodzi podrażnienia, wspiera funkcje barierowe skóry oraz cykl odnowy
biologicznej naskórka.

Działa kojąco, przyspiesza regenerację naskórka (Bisabolol, Olej lniany, Masło Shea)
Utrzymuje optymalne nawilżenie skóry (Betaina, Medilan, Gliceryna)
Nie zawiera filtrów chemicznych

Korzyści:

Zapewnia skuteczną ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB – SPF 50
Doskonale tolerowany przez wrażliwą skórę dzieci
Zawiera w recepturze innowacyjny składnik będący prekursorem D3 – Aqua-proVita D3. Pod wpływem promieni UV przekształca
się on w witaminę D3
Chroni lipidy naskórka przed uszkodzeniami pod wpływem promieniowania UV
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Fotostabilny, wodoodporny
Hypoalergiczny
Formuła sprzyjająca ekosystemom oceanów

Dla kogo?
Zalecany do wrażliwej skóry twarzy dzieci i niemowląt od 1. miesiąca życia jako ochrona przed promieniowaniem UVA i UVB w trakcie
ekspozycji na słońce.

Składniki aktywne DERMEDIC SUNBRELLA BABY Kremu ochronnego SPF50 do twarzy od 1. miesiąca życia z prekursorem witaminy D3:

Filtry mineralne (fizyczne) - to substancje, których cząsteczki są na tyle duże, że nie są w stanie wniknąć głęboko w naskórek,
ale zamiast tego wytwarzają na powierzchni skóry powłokę ekranującą, blokującą promieniowanie UV. Bazują na idei odbijania
lub rozpraszania promieniowania UV. Nie reakcje chemiczne, a fizyczny proces odbijania światła jest tym, co nadaje im
właściwości obronne. W filtrach mineralnych występują tylko dwie substancje: tlenek cynku i dwutlenek tytanu. Oba są uważane
za filtry o szerokim spektrum działania, ponieważ zapewniają ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB.
Aqua-proVita D3 - To wsparcie fizjologicznego procesu wytwarzania w skórze witaminy D3. Wszystkie produkty SUNBRELLA
przeznaczone dla dzieci i niemowląt zawierają Aqua-proVita D3, składnik aktywny zbudowany na bazie cząsteczki 7 DHC, która
pod wpływem promieni słonecznych przekształca się w witaminę D3 w skórze. Promienie UVB inicjują rozpoczęcie procesu
przekształcenia się cząsteczek 7 DHC (Aqua-proVita D3) w witaminę D3. Prekursor witaminy D3 wpływa na uzupełnienie
niedoborów witaminy D3 w skórze. Aqua-proVita D3 łagodzi podrażnienia, wspiera funkcje barierowe skóry, wspiera cykł odnowy
biologicznej naskórka.
Olej lniany - Jest cennym naturalnym źródłem kwasów tłuszczowych omega, szczególnie kojącego kwasu tłuszczowego
omega-3 (kwas linolenowy). Kwasy oleinowy, linolowy, palmitynowy i stearynowy to dodatkowe wielonienasycone kwasy
tłuszczowe, które pomagają nawilżyć skórę i zatrzymać utratę wilgoci. Olej z łatwością przenika do górnych warstw skóry,
niosąc ze sobą inne rozpuszczalne w tłuszczach składniki odżywcze do pielęgnacji skóry, takie jak witamina E. Jest to silny
składnik o właściwościach przeciwutleniających ze względu na wysokie stężenie lignanów. Przypuszcza się, że ma korzyści
przeciwzapalne, ponieważ zawiera ALA (kwas alfa-linolenowy). W rezultacie może być przydatny w walce ze stanem zapalnym
skóry, który powoduje zaczerwienienie i swędzenie.
Bisabolol - Naturalnie występujący w rumianku związek wspomagający odnowę komórek, który pomaga pozbyć się podrażnień
skóry i ma silne działanie kojące, zmniejszające stany zapalne skóry, zaczerwienienia i nadwrażliwość.
Woda termalna - Woda hipertermalna niskozmineralizowana, mająca charakter wodorowęglanowo-sodowo-krzemionkowo-
wapniowy, która swoją czystość mikrobiologiczną oraz wyjątkowo korzystny układ minerałów zawdzięcza 27 000 lat
przenikania przez warstwy skał wodonośnych położonych na głębokości ponad 2100 metrów pod ziemią. Wydobywana
systemem artezyjskim, w temperaturze od 50 do 75 stopni Celsjusza, zachowuje idealną czystość mikrobiologiczną. Woda ta
zawiera wyjątkowo korzystny układ minerałów, wspierający terapeutyczne działanie produktów Dermedic.
Gliceryna - Naturalny, roślinny składnik, stosowany jako środek zatrzymujący wilgoć. Ma silne właściwości nawilżające. Osłania i
chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Wnika w głąb skóry i trzyma wilgoć, co zapobiega nadmiernej
przeznaskórkowej utracie wody. Łagodzi podrażnienia i koi. Silnie wygładza i regeneruje. Poprawia elastyczność i jędrność. Jest
doskonałym środkiem na skórę spierzchniętą i zrogowaciałą, zwłaszcza na łokciach i kolanach.
Witamina E - W efekcie skutecznej ochrony przeciwrodnikowej witamina E przeciwdziała zmianom starczym i degeneracyjnym
skóry oraz chroni ją przed działaniem niekorzystnych czynników środowiskowych. Stosowana miejscowo ma działanie
przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.
Betaina (Natural Extract AP) - Ze względu na swoją unikalną strukturę, Betaina działa jak bardzo łagodny środek nawilżający
skórę, pozostawiając ją niezwykle gładką w dotyku. Przypuszcza się, że wyrównuje ona koloryt skóry i ma właściwości
osmolityczne, co oznacza, że reguluje nawodnienie skóry w zależności od potrzeb i pomaga w ochronie skóry przed szkodliwymi
czynnikami środowiskowymi. Naturalna betaina, która występuje we wszystkich żywych organizmach jest niezbędna do
efektywnej gospodarki wodnej. Wpływa na sposób, w jaki woda przemieszcza się wewnątrz komórki i w całym jej otoczeniu.
Oliwa z oliwek - Dobroczynne witaminy bezpośrednio przenikają do skóry, nadając jej zdrowy, promienny wygląd, gdy czysta
oliwa z oliwek jest używana do smarowania skóry. Naturalna antyoksydacyjna witamina E znajdująca się w oliwie ma bardzo
silny efekt odmładzający. Dzięki niej oliwa z oliwek pomaga wygładzać zmarszczki, nawilża, natłuszcza i działa kojąco na skórę,
która na co dzień narażona jest na stresory środowiskowe i niekorzystne warunki atmosferyczne. Oliwa z oliwek jest delikatnym
filtrem UV, który w naturalny sposób pomaga chronić skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych (są one jednak
dosyć słabe, dlatego warto używać też innych filtrów). Ponadto wspiera naprawę skóry, ponieważ zawiera niezbędną witaminę F,
jeden z elementów płaszcza lipidowego, naturalnej bariery skóry, która zapobiega utracie wilgoci. Ma kojący wpływ na skórę,
wzmacnia jej mechanizmy obronne, utrzymuje nawilżenie,
Medilan - To wyjątkowo czysta lanolina. Zapewnia intensywne właściwości pielęgnujące skórę, szczególnie suchą, nadwrażliwą i
podrażnioną. Lanolina ma właściwości emoliencyjne, jako emolient zatrzymuje wodę w skórze dzięki czemu zapobiega utracie
wilgoci, a także usprawnia procesy naprawcze skóry zapobiegając jej wysuszaniu.

Jak stosować DERMEDIC SUNBRELLA BABY Krem ochronny SPF50 do twarzy od 1. miesiąca życia z prekursorem witaminy D3
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Sposób użycia:

Nanieść równomiernie na skórę twarzy i ciała dziecka co najmniej 15 minut przed ekspozycją na słońce. Stosować wielokrotnie w ciągu
dnia, a także po każdym kontakcie z wodą.

Co zawiera DERMEDIC SUNBRELLA BABY Krem ochronny SPF50 do twarzy od 1. miesiąca życia z prekursorem witaminy D3:

Skład:
AQUA, ZINC OXIDE (NANO), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL ISOSTEARATE, POLYHYDROXYSTEARIC ACID, TITANIUM
DIOXIDE (NANO), ALUMINA, STEARIC ACID, CYCLOPENTASILOXANE, CYCLOHEXASILOXANE, GLYCERIN, SORBITAN OLEATE,
POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE, BETAINE, ISOPROPYL PALMITATE, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, C 12-15 ALKYL BENZOATE,
LANOLIN, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, SODIUM CHLORIDE, METHYL CYCLODEXTRIN, 7-DEHYDROCHOLESTEROL, LINUM
USITATISSIMUM SEED OIL, TOCOPHERYL ACETATE, HYDROGENATED CASTOR OIL, CERA MICROCRISTALLINA, BISABOLOL, PARFUM,
DEHYDROACETIC ACID, BENZYL ALCOHOL.
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