Daylong Sensitive Yüz Jel Krem SPF 50+
Yüz için Hassas Ciltlere Özel
Güneşten Koruyucu Jel Krem
50 mL
Daylong Sensitive Yüz Jel Krem yüzünüzün güneşe karşı
korunması için ve makyaj bazı olarak idealdir. Güneşe karşı
çok yüksek koruma sağlar. Daylong'un fotostabil UV filtre
sistemi, yüksek performans UVA ve UVB koruması ve etkili
hücre koruması sunar; güneşe bağlı cilt yaşlanmasını
önleyebilir.

SOLAR

Defense Intelligence: Güneşe karşı akıllı koruma
Parfüm, yağ ve emülgatör içermez. İlave koruyucu maddeler
ve paraben içermez. Komedojen değildir. Yeterli ölçüde
emilimden sonra yüksek derecede suya dayanıklı ve tere
karşı dirençlidir.

KULLANIM TALİMATI

Güneşe çıkmadan önce güneşten koruyucu ürün kullanınız,
ürünü bol miktarda sürün ve iyice emilmesini bekleyin.
Yetişkin bir insan vücudu için gereken güneşten koruyucu
ürün miktarı 2 mg/cm2 dir. Bu miktar da yaklaşık 36 g’a (6
tam dolu çay kaşığına) eşdeğerdir. Güneşten korumanın
devamlılığını sağlamak için özellikle terledikten, yüzdükten
veya havluyla kurulandıktan sonra uygulama işlemini
tekrarlayınız. Uygulanması gereken miktarı azaltmak koruma
düzeyini önemli ölçüde azaltacaktır.

UYARILAR/ÖNLEMLER
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.
Ürünün göz ile temasından kaçınınız, göze teması
durumunda bol su ile yıkayınız.
Güneşten koruyucu ürün kullanıldığında dahi
güneşte çok uzun süre kalmayınız.
Bebek ve küçük çocuklar doğrudan güneş
ışınlarına maruz kalmamalıdır. (Bebekleri ve küçük
çocukları güneşin yoğun olduğu öğle saatlerinde
(11:00-16:00 saatleri arasında) güneşe
çıkarmamaya özen gösteriniz.)
Güneşe karşı koruyucu ürünler tekstil ve diğer
malzemelerin rengini kalıcı şekilde bozabilir.
Ürünü küçük çocukların ulaşamayacağı yerde
saklayınız.Yutulması durumunda doktora başvurunuz.
Ürününüzü doğrudan güneş ışığına maruz
bırakmayınız, aşırı sıcaktan koruyunuz. Ürünü
kullandıktan sonra ağzını sıkıca kapatınız.
Güneş koruyucu ürünlerin etkinliği, kullanım
miktarına ve ürünün doğru kullanımına bağlı olup
ürününüzü etikette belirtilen miktarlarda ve
şekilde kullanınız.
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