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Mustela SUN Sztyft Przeciwsłoneczny SPF50+, 9 ml
 

Cena: 38,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 9 ml

Postać sztyft

Producent Mustela

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Mustela SUN Sztyft Przeciwsłoneczny SPF50+ i w jakim celu się go stosuje?

Nasz sztyft przeciwsłoneczny chroni wybrane obszary twarzy i ciała. Może być stosowany do codziennych poprawek i jest odpowiedni
dla całej rodziny, od dnia narodzin* w tym dla skóry ze skłonnością do atopii.
Jego niewidoczna ultra-przyjemna konsystencja łatwo się aplikuje i nie pozostawia tłustego filmu.

*Włączając wcześniaki poza oddziałem neonatologii, w przypadku nieuniknionej ekspozycji na słońce.

Korzyści:

Olejek z awokado pomaga odbudować i chronić warstwę hydrolipidową skóry.
W połączeniu z właściwościami przeciwutleniającymi witaminy E zapewnia wzmocnioną ochronę komórek, zachowuje naturalną
obronę skóry i pomaga zapobiegać uszkodzeniom powodowanym przez słońce.

Formuła:
Bezpieczeństwo dla całej rodziny.

Organiczne filtry ochronne, dobrane ze względu na ich wysoką tolerancję.
Jego filtry UV są zgodne z hawajską ustawą o ochronie koralowców.
Bez substancji zapachowych

Dla kogo?
Dobry dla skóry, dobry dla planet
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Nowy sztyft przeciwsłoneczny dla całej rodziny, aby wspólnie cieszyć się chwilami na świeżym powietrzu!

Sztyft do opalania SPF50 z olejkiem z awokado chroni wybrane obszary twarzy i ciała, takie jak kości policzkowe, pieprzyki, uszy i usta
(od 1. roku życia) przed promieniami UVA i UVB przez cały rok.

Łatwy w aplikacji, jego praktyczny format podróżny zmieści się w każdej torbie i jest idealny do szybkich poprawek!

Po aplikacji pozostawia skórę miękką i nawilżoną oraz zapobiega przed jej przesuszeniem.

Jego niewidoczna konsystencja nie pozostawia tłustego filmu i nie pozostawia białych śladów na skórze. Bezzapachowa, odporna na
wodę i piasek formuła jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów skóry, w tym ze skłonnością do atopii.

Badania:
Skuteczność potwierdzona klinicznie.

100% rodziców uważa, że skóra jest chroniona przed poparzeniem słonecznym i nawilżona
100% rodziców uważa, że jego tekstura nie pozostawia widocznych śladów
100% rodziców zgadza się, że produkt jest praktyczny
100% rodziców twierdzi, że ich skóra jest chroniona i nawilżona. Badanie kliniczne przeprowadzone pod kontrolą
dermatologiczną na 22 osobach dorosłych o wrażliwej skórze, w ciągu 21 dni (samoocena)

Składniki aktywne Sztyftu przeciwsłonecznego SPF50+ od Musteli:

Olej z awokado - Awokado jest pełne jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym jednego zwanego kwasem oleinowym.
Kwas oleinowy pozwala innym składnikom wnikać głęboko do skóry właściwej. Olej z awokado może pomóc w utrzymaniu
nawilżenia skóry, jednocześnie odżywiając komórki skóry witaminami i minerałami. Dzięki temu Twoja skóra (i delikatna skóra
Twojego malucha) będzie zdrowa i nawilżona. Jeśli Ty lub Twoje dziecko macie skórę skłonną do egzemy, olej z awokado jest
Waszym przyjacielem. Pomoże nawilżyć, a także łagodzi objawy egzemy, takie jak swędzenie. Badania wykazały, że olej z
awokado na skórę jest skutecznym sposobem na zmniejszenie stanu zapalnego. Olej z awokado jest również idealnym
rozwiązaniem na oparzenia słoneczne, ponieważ może pomóc złagodzić wszystkie objawy. To powiedziawszy, nie zapominaj, że
najlepszym sposobem leczenia oparzeń słonecznych jest przede wszystkim unikanie ich! Olejek z awokado może również
pomóc w walce z oznakami starzenia. Badania wykazały także, że ksantofile, podobne do tych występujących w awokado, mogą
mieć działanie antyoksydacyjne i ochronne na DNA.
Tokoferol - zawarty w preparacie inaczej znany jako witamina E cechuje się bardzo silną aktywnością przeciwutleniająca, dzięki
której pomaga w neutralizacji wolnych rodników.

Sposób użycia Sztyftu Przeciwsłonecznego SPF50+ od Musteli:

Sposób użycia:

Nałóż sztyft do opalania SPF50 przed ekspozycją na słońce. Praktyczny format sztyftu pozwala na precyzyjną aplikację.

Krok 1:
Nałóż kilka warstw równomiernie na wybrane obszary skóry: kości policzkowe, znamiona, uszy, usta (od pierwszego roku życia).

Krok 2:
Nakładaj ponownie na suchą skórę co 2 godziny i po każdym pływaniu lub po spoceniu się.

Unikaj okolic oczu.

Nie wystawiaj małych dzieci bezpośrednio na słońce.

Nie stosować na zranioną skórę.

I oczywiście nie zapomnij o czapce, okularach i koszulce!

Co zawiera Sztyft Przeciwsłoneczny SPF50+ od Musteli:

Skład:
COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, DICAPRYLYL CARBONATE, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, DIBUTYL
LAUROYL GLUTAMIDE, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE, ETHYLHEXYL
TRIAZONE, DIBUTYL ETHYLHEXANOYL GLUTAMIDE, GAMMA-OCTALACTONE, TOCOPHEROL, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL,
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DIETHYLHEXYL SYRINGYLIDENEMALONATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE.

Często zadawane pytania odnośnie Serii SUN od Muteli i odpowiedzi na nie:

1. Czy mogę użyć produktu przeciwsłonecznego, którego sama używam na dziecku?

Nie, produkty przeciwsłoneczne dla dorosłych nie są odpowiednie dla delikatnej skóry dzieci. Najczęściej zawierają one perfumy lub
bazują na chemicznych filtrach, a także mają za niski poziom ochrony. Dla skóry noworodka należy więc użyć produktu o bardzo
wysokim poziomie ochrony. Gama produktów Mustela Sun Care odpowiada potrzebom skóry Twojego dziecka i gwarantuje
odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo od szkodliwego promieniowania słonecznego. Zaprojektowane z myślą o dzieciach, odporne na
wodę i pot i widoczne podczas aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej o ochronie przed słońcem, odwiedź sekcję temu poświęconą na
naszej stronie.

2. Jakiego stopnia ochrony słonecznej potrzebują dzieci?

Rekomendujemy by używać produktów przeciwsłonecznych z wysokim stopniem ochrony ze względu na wrażliwość skóry dziecka.
Produkty o stopniu 50 bądź 50+ są odpowiednie. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, polecamy wybrać hipoalergiczne formuły wolne od
dodatkowych aromatów, barwników i alkoholu. Najlepiej gdy bazą osłona mineralna bądź organiczno-mineralna. Aby dowiedzieć się
więcej na temat słońca i skóry Twojego dziecka, przeczytaj raport naszego eksperta na ten temat.

3. Jakie są ryzyka przy używaniu chemicznych filtrów na skórze dziecka?

Używamy kombinacji mineralnych i organicznych filtrów. Są one rygorystycznie wyselekcjonowane, a także mają potwierdzone
bezpieczeństwo i skuteczność. Przez ponad 65 lat bezpieczeństwo naszych produktów i ich użytkowników było naszym priorytetem.
Wszystkie nasze formuły zostały stworzone w zgodzie z toksykologiczną oceną bazowaną na charakterystyce skóry dzieci i testach
tolerancyjnych i alergenowych finalnego produktu. Odwiedź "Nasze zobowiązania" na stronie Mustela by dowiedzieć się więcej.

4. Czemu nie macie żadnego produktu przeciwsłonecznego zawierającego mineralne filtry? Czy filtry których
używacie są bezpieczne?

Używamy kombinacji mineralnych i organicznych filtrów. Są one rygorystycznie wyselekcjonowane, a także mają potwierdzone
bezpieczeństwo i skuteczność. Przez ponad 65 lat bezpieczeństwo naszych produktów i ich użytkowników było naszym priorytetem.
Wszystkie nasze formuły zostały stworzone w zgodzie z toksykologiczną oceną bazowaną na charakterystyce skóry dzieci i testach
tolerancyjnych i alergenowych finalnego produktu. Odwiedź "Nasze zobowiązania" na stronie Mustela by dowiedzieć się więcej.

5. Bezpieczeństwo produktów przeciwsłonecznych od narodzin

Nasze produkty z linii Sun Care mogą być używane bez ryzyka już od narodzin. Bezpieczeństwo produktów Mustela jest naszym
priorytetem. Tak jak w przypadku reszty naszych produktów, składniki gamy Sun Care są poddawane rygorystycznej selekcji i
systematycznym testom by dowieść ich tolerancji i wydajności na każdym typie skóry, w tym tej skłonnej do atopii bądź nietolerancyjnej.

6. Czy oparzenia słoneczne są niebezpieczne dla zdrowia?

Tak, oparzenia słoneczne są realnym zagrożeniem, zwłaszcza dla dzieci, których skóra jest bardziej wrażliwa. Nadmierne działanie
promieni słonecznych może prowadzić do oparzeń skóry, a także do zwiększenia się ilości pieprzyków, przyśpieszenia starzenia się
skóry, raka skóry lub pojawienia się czerniaka. Aby się chronić, należy używać kremu z wysokim poziomem ochrony (SPF 50+) a także
należy stosować te środku ostrożności: Nie wystawiać dzieci poniżej 3 lat na działanie słońca, Unikać wszelkiego bezpośredniego
działania słońca, głownie pomiędzy 11-16, Należy nakładać grubszą warstwę kremu z filtrem przed wystawieniem się na działanie
promieni i należy ponawiać ten krok przynajmniej co 2 godziny i po kąpieli, Osłonić dziecko ubrankiem - czapka, koszulka, okulary, Dbać o
to by dziecko było nawodnione (nawet jeżeli nie prosi o nic do picia). By dowiedzieć się więcej o słońcu i skórze dzieci, przeczytaj artykuł
naszego eksperta na ten temat.
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7. W jaki sposób, produkty przeciwsłoneczne chronią skórę?

Produkty przeciwsłoneczne chronią skórę przed promieniowaniem UVA i UVB za pomocą filtrów. Chemiczne filtry pochłaniają energię
przenoszoną przez radiację świetlną, jednakże nie zawsze są fotostabilne - mogą zostać wchłonięte przez skórę. Może to spowodować
reakcje alergiczną lub fototoksyczność. Filtry mineralne odbijają i rozpraszają promienie UV. Są fotostabilne i tworzą ochronny film na
skórze ograniczający ryzyko penetracji. Organiczno-mineralne filtry pochłaniają i odbijają promienie UV. Są fotostabilne i dobrze
utrzymują się na powierzchni skóry. Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony przed słońcem, odwiedź naszą dedykowaną sekcję.

8. Jaka jest różnica między UVA a UVB?

UVA i UVB są promieniami ultrafioletowymi emitowanymi przez słońce. Pozwalają skórze na opalenie się, ale są także bardzo szkodliwe.
Różnią się przede wszystki w natężeniu i długości fal: Promienie UVB mają średnią długość fal i działają na powierzchnię skóry. Są
odpowiedzialne za poparzenia słoneczne i pieczenie. Promienie UVA są dłuższe i głęboko penetrują skórę - prowadzą one do
przyśpieszonego starzenia się skóry i zmniejszenia jej elastyczności. Przy dłuższym wystawieniu na działanie promieni UVB i UVA
jesteśmy podatni na powstanie raka skóry. Dlatego ważnym jest aby wykorzystywać ochronę przeciwko obu tym promieniowaniom,
zwłaszcza u dzieci.
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