SKIN BOOSTER
High UV Protection Cream SPF 30
High UV Protection Cream SPF 50
Ochranné krémy s vysokým UV faktorem

SKIN BOOSTER
HIGH UV PROTECTION CREAM SPF 30
HIGH UV PROTECTION CREAM SPF 50

UV OCHRANA PRO KAŽDÝ TYP PLETI
Speciální vysoce ochranné krémy s unikátním systémem světelných filtrů účinně blokují
negativní dopady UV záření na pokožku. Jsou vyvinuty pro každodenní UV ochranu všech typů
pleti, pro pokožku stabilně citlivou na sluneční záření a pro pleť bezprostředně po ošetření
vysokoprocentními kyselinami nebo po plasticko-estetických zákrocích.
Kombinace účinných látek:
UVA & UVB filtrový systém chrání pleť před dopady UV záření a zpomaluje procesy stárnutí
pokožky. Eliminuje pigmentové změny na pleti a další negativní projevy.
Vitamín E dokáže velmi úzce spolupracovat s buňkami pokožky a oddálit předčasné stárnutí.
Chrání před UV zářením, má antioxidační vlastnosti, posiluje schopnost udržovat hydrataci a
pomáhá pokožce zachovat si mladistvý vzhled.
D-Panthenol podporuje novou tvorbu buněk pokožky, urychluje hojení a působí proti zánětům.
Chrání proti podráždění a používá se také ke zmírnění lehkého spálení pokožky slunečními
paprsky.
Bisabolol je hlavní složkou silice heřmánku pravého. Zklidňuje podráždění i zarudnutí pokožky.
Účinky:
účinná a okamžitá ochrana před UV zářením a klimatickými vlivy
zabránění poškození pokožky
oddálení předčasného stárnutí
zklidnění pleti
zvláčnění povrchu pokožky
podpora hydratace
ochrana před přesušením pleti
podpora tvorby nových buněk pokožky a její přirozené regenerace

BEZ OBSAHU minerálních olejů, emulgátorů, parabenů
a zatěžujících konzervačních látek.
Použití:
Nanést bezprostředně po vyčištění pokožky obličeje ve slabé vrstvě. Dále lze aplikovat na pleť
po nanesení séra, koncentrátu nebo pečujícího krému. Při silném slunečním záření by měl být
krém na obličej nanesen v dostatečně silné vrstvě. Při nadměrném pocení by měla být
aplikace krému zopakována. Nové nanesení krému neprodlužuje dobu ochrany.
Důležité:
Nejedná se o opalovací produkty. Bezpodmínečně vynechat intenzivní opalování.
Nevhodné pro děti. Zabránit vniknutí produktu do očí!
www.biodroga.cz

