Daylong™ Kids SPF 50+
150 ml - Doz Ayarlı Dispenser

Güneşe hassas çocuk ciltleri için
lipozomal güneş losyonu

Suya ve ışığa dayanıklıdır.
Parfüm içermez, çok hassas ciltlerde kullanılabilir. Cildin
nemlendirilmesi ve cilde bakım sağlanması için
Deskpantenol, Gliserin içerir. Ayrıca Aloe Vera ve E vitamini
içermektedir.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
UVA ve UVB ışınlarına karşı çok yüksek düzeyde koruma
sağlar.

• Fotostabil, geniş spektrumlu filtreler
içerir.

• UVA aralığında Avrupa Birliği’nin en yeni

standartlarına uygundur. Bu nedenle, ürün
ambalajında aşağıdaki logonun bulunmasına izin
verilmektedir.
UVB

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ

1 yaş ve üzeri çocukların hassas ciltlerine uygun güneş
koruması sağlar.

KULLANIM TALİMATI

Daylong Kids SPF 50’yi, güneşe çıkmadan en az 20
dakika önce bol miktarda uygulayınız. Uygulanması
gereken miktarı azaltmak koruma düzeyini önemli ölçüde
azaltacaktır. En yüksek düzeyde koruma için arka arkaya
iki kez uygulayınız ve güneşten korunmanın devamlılığını
sağlamak amacıyla terledikten, yüzdükten veya havluyla
kurulandıktan sonra uygulama işlemini tekrarlayınız.
Boya göre hesaplanmış uygun kullanım dozları Kullanım
Kılavuzu’nda ayrıntılı olarak tarif edilmektedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER

Tüm sistemik ya da topikal olarak uygulanan
ürünlerde olduğu gibi Daylong Kids SPF 50’nin
içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı
istenmeyen etki gelişebilir. Güneşe çıktıktan hemen
sonra ürünün kullanımı ile meydana gelebilecek
istenmeyen bir etkiyle (ciltte tahriş, döküntü ya da
güneş yanığına benzer bir reaksiyon gibi)
karşılaşılması durumunda ürünün kullanımına ara
veriniz ve doktora danışınız. Yanma hissine neden
olabileceğinden, gözlerinizle temas ettiği taktirde,
gözlerinizi bol suyla yıkayınız.
Bebekleri ve küçük çocukları doğrudan güneş
ışınlarına maruz bırakmayınız. Bebek ve çocukları
güneşin yoğun olduğu öğle saatlerinde
(11:00-16:00 saatleri arasında) güneşe
çıkarmamaya özen gösteriniz. Bebekleri ve küçük
çocukları uygun giysiler ve şapka, gözlük gibi
koruyucu aksesuarlarla güneşten koruyunuz.
Güneşten korumaya yarayan ürünler (özellikle
yüksek UVA korumalı olanlar) tekstillerde renk
değişimine yol açabilir. Bu nedenle giyinmeden önce
ürünün cilde nüfuz etmesi için birkaç dakika
bekleyiniz ve kumaş döşemelerin üzerini örtünüz.
Ürünü küçük çocukların ulaşamayacağı yerde
saklayınız. Yutulması durumunda doktora
başvurunuz.

150 ml

Kullanım kılavuzunu okuyunuz.
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