Obagi Sun Shield Matte Broad Spectrum SPF 50
Matujący krem do codziennej pielęgnacji,
chroniący przed promieniowaniem słonecznym UVA i UVB.
Skórę, przed szkodliwym promieniowaniem UV, powinniśmy chronić przez cały rok, nie
tylko latem czy podczas pobytu na wakacjach. Przebywanie na słońcu bez odpowiedniego
przygotowania może skutkować oparzeniami słonecznymi, przebarwieniami, zwiększyć
zagrożenie zachorowania na raka skóry, a także przyspieszyć proces jej starzenia. UVA to
promieniowanie, które wywołuje plamy pigmentacyjne, uszkadza włókna kolagenu
i elastyny oraz wysusza skórę, przyczyniając się do powstawania zmarszczek.
Promieniowanie UVB odpowiedzialne za produkcję witaminy D, powoduje również
zwiększoną syntezę barwienia skóry i oparzenia słoneczne. W celu ochrony przed skutkami
promieniowania typu A i B, zaleca się stosowanie preparatów z filtrem
przeciwsłonecznym.

Krem Obagi Sun Shield Matte Broad Spectrum SPF 50 to preparat przeznaczony do ochrony
przed szkodliwymi promieniami UVA i UVB. Dzięki unikalnemu połączeniu składników
organicznych (substancje absorbujące promieniowanie UV i rozpraszające je) oraz
nieorganicznych (barwniki mineralne, które odbijają promieniowanie UV), produkt ten jest
niezastąpiony w ochronie przeciwsłonecznej.

Krem Obagi Sun Shield Matte nawilża cerę oraz zapobiega przebarwieniom. Chroni komórki
przed destrukcyjnym działaniem promieniowania i pomaga dbać o zdrowie skóry na co
dzień. Posiada lekką konsystencję, która umożliwia aplikację bez efektu rolowania oraz
długotrwałe właściwości matujące, co sprawia, że idealnie sprawdza się jako baza pod
makijaż. Produkt ten nie zawiera tłuszczów, kwasu p-aminobenzoesowego i zapachu, dzięki
czemu może być stosowany do wszystkich rodzajów cery, nawet szczególnie wrażliwej.
Preparat zawiera filtry zatwierdzone przez FDA (U.S. Food and Drug Administration):
- fizyczne (mikronizowany tlenek cynku 10,5%): odpowiadające za blokowanie najszerszego
zakresu promieniowania UV (UVA1,UVA2) oraz UVB
- chemiczne (Octinoxate 7,5%): chroniące przed promieniowaniem UVB

CENA:
Obagi Sun Shield Matte Broad Spectrum SPF 50 - 126 PLN/ 85g

***
W ofercie marki Obagi znajdują się również: krem długotrwale nawilżający Obagi Hydrate™,
serum z witaminą C Obagi Professional-C™ oraz jedwabiste serum pod oczy na bazie kofeiny
ELASTIderm® Eye Complete Complex™.

Preparaty marki Obagi nie zawierają parabenów oraz nie są testowane na zwierzętach.
Kosmeceutyki Obagi dostępne są w ponad 100 renomowanych gabinetach dermatologii
i medycyny estetycznej oraz klinikach chirurgii plastycznej. Adresy placówek dostępne
są na stronie internetowej www.obagi.pl
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