
ABCDerm Solaire SPF 50+  50 g
Mineralna krema za zaščito otroške 

kože pred soncem ZF 50+
Za otroke

Zelo visoka zaščita / Ne vsebuje kemičnih filtrov / 
Ne vsebuje dišav / Hipoalergen izdelek / Odporen 

na vodo in pesek / Ne vsebuje parabenov
ZF 50+ (COLIPA in vivo metoda)

UVA 22 (PPD in vivo metoda) 
INDIKACIJE: ABCDerm Solaire Mineral je 
posebej formulirana v skladu z zavezo ABCDerm 
dermatološko varnostjo in ščiti otrokov obraz in 
telo pred soncem. LASTNOSTI: Mineralna krema 
ščiti kožo pred sončnimi opeklinami in intoleranco 
na sonce s pomočjo maksimalne učinkovitosti 
pred UVB in močne zaščite pred UVA. Mineralna 
formula zmanjša tveganje intolerance povezane 
z uporabo kemičnih filtrov.  Njen ekskluzivni 
patent Cellular Bioprotection (patent Laboratorija 
Bioderma) kožnim celicam  nudi optimalno zaščito. 
Tekoča tekstura. Odlična toleranca. NAVODILA 
ZA UPORABO: Pred izpostavljanjem soncu izdelek 
nanesite enakomerno in v bogatem sloju. Nanose 
pogosto ponavljajte, najmanj na vsaki 2 uri in po 
kopanju ali frotiranju. Dojenčkov in majhnih otrok  
ne izpostavljajte neposredno soncu.  Dodatno jih 
zaščitite  s klobukom, sončnimi očali in majčko s 
kratkimi rokavi.  Soncu se izogibajte med 11. in 15. 
uro. Prekomerno izpostavljanje soncu  lahko škoduje  
zdravju. Zaradi higienskih razlogov priporočamo, da 
po uporabi izdelek temeljito zaprete. Testirano 
pod dermatološkim nadzorom. DERMATOLOŠKA 
VARNOST: Strokovnjak za biologijo kože - 
napredne raziskave iz Laboratorija BIODERMA, 
ohranjajo in krepijo naravno fiziološko ravnovesje 
pri vsakem tipu kože, tudi pri občutljivi otroški 
koži. Izdelki so varni za otroško kožo  in upoštevajo 
njeno krhkost, kar je tudi osnovno načelo nove 
linije ABCDerm, katere dermatološke zaveze 
so: VARNOST: razvijamo formule, ki ne vsebujejo 
parabenov, barvil, fenoksietanola, klorfenesina, 
klorheksidina, BHA, BHT, MIT-MCIT, phthalate 
ali eteričnih olj. UČINKOVITOST: izbiramo le 
najbolj čiste molekule v optimalnih količinah za 
dermatološko dokazano učinkovitost in popolno 
upoštevanje kože. TOLERANCA: zmanjšana 
količina izbranih sestavin in s tem zagotavljena 
varnost in udobje. SLEDLJIVOST: spremljanje vseh 
naših izdelkov pri vsakem procesnem koraku - od 
proizvodnje do prodajnega mesta, s čimer  kupcu 
zagotavljamo popolno zaupanje v uporabo izdelka.
Sestavine navedene na ovojnini. PROIZVAJALEC: 
BIODERMA Lyon, Francija. ZASTOPNIK: Sabex 
d.o.o., Poslovna cona A 18, Šenčur 
LETO UVOZA: 2016                                B842Z00


