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Cell Fusion C CLEAR
SUNSCREEN 100
SPF48/PA+++ Krem dla
skóry tłustej i
problematycznej z wysoką
ochroną przeciwsłoneczną
35 + 35 ml
Cena

185,00 zł

Cena poprzednia

200,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

najczęściej wysyłamy w 48 godzin

Numer katalogowy

CF_210614-201

Producent

Cell Fusion C

Kraj produkcji

Korea Płd

PAO termin trwałości

12 miesięcy (od otwarcia opakowania)

Opis produktu
Ochrona przeciwsłoneczna oparta wyłącznie na filtrach mineralnych dla skóry tłustej i problematycznej. Delikatna formuła kremu nie powoduje
żadnych podrażnień. Zawartość Triple A Complex reguluje keratynizację i poprawia pracę gruczołów łojowych. Produkt niekomedogenny.
WSKAZANIA:
• doskonała ochronna przeciwsłoneczna przeznaczona dla skóry tłustej i problematycznej
SPOSÓB ZASTOSOWANIA:
Nałożyć na twarz dość obfitą warstwę kremu pół godziny przed ekspozycją na słońce. Czynność należy powtarzać co 2 godziny.

Składniki aktywne:
Dwutlenek tytanu - filtr fizyczny
Triple A Complex (AHA, BHA, PHA)- przywraca proporcji w budowie naskórka. Pobudza aktywność i zwiększa liczbę fibroblastów
zatem wpływa na produkcję nowych włókien kolagenowych. Przyśpiesza złuszczanie martwych komórek naskórka i poprawia pracę
gruczołów łojowych.
Ekstarkt z liści zieleni zimowej – zapobiega powstawaniu stanów zapalnych
Niacynamid - przyspiesza regenerację, działa przeciwzapalnie
Olejek z bergamotki – działanie przeciwgrzybicze
Ekstrakt z portulatki pospolitej – rozjaśnia skórę, łagodzi podrażnienia, nawilża
Glukonolakton– silne właściwości nawilżające, przeciwzapalne, skutecznie zwalcza wolne rodniki
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Ekstrakt z kurkumy - posiada działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i antyoksydacyjne, zapobiega uszkodzeniom wywołanym
przez słońce.
Olejek Szałwiowy - działa antybakteryjnie, fungistatycznie (hamująco na rozwój grzybów), wirusostatycznie, ściągająco, hamująco na
wydzielanie potu i łoju.
OPAKOWANIE: SET 35ml +35 ml

INCI
SKŁAD:
Water,
Propanediol,
TitaniumDioxide,
ButyleneGlycol,
ButyloctylSalicylate,
Caprylic/CapricTriglyceride, BenzotriazolylDodecyl P-cresol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol,
PentyleneGlycol,
PolyhydroxystearicAcid,
Polymenthylsilsesquioxane,
AmmoniumAcryloyldimethyltrate/VP Copolymer, Polyacrylate Crosspolymer-6, Alumina,
StearicAcid, SaccharideHydrolysate, Iron Oxides(CI77492), CitrusAurantiumBergamina
(Bergamot) FruitOil, HydroxypropylMethylcelluloseStearoxyEther, PelargoniumGraveolens
Flower Oil, DicaprylylCarbonate, EthylHexylGlycerin, Adenosine, Iron Oxides (CI77491),
CurcumaLonga
(Turmeric)
Root
Extract,
PortulacaOleraceaExtract,
SalviaHispanicaSeedExtract, SalviaOfficinalis (Sage)Oil, t-Butyl Alcohol, Pogostemon
Cablin Oil, Hydrogenatedlecithin, Iron Oxides ( CI77499), Triehoxycaprylylsilane, Ceramide
NP, SucroseStearate, Cholesterol, CholesterylMacadamiate, PalmiticAcid, Gluconolactone,
GaultheriaProcumbens (wintergreen) LeafExtract.
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