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DermoMedica Youth Protector GOLD BEIGE Przyłbica
Fotoprotekcyjna SPF 50
kod produktu: 23803
kategoria: WSKAZANIA > Ochrona UV / Słoneczne

Producent: DermoMedica
270,00 zł
Kod QR:

DERMOMEDICA oferuje: Youth Protector by DermoCare,
model: Gold BEIGE

NAJWYŻSZY POZIOM FOTOPROTEKCJI I ANONIMOWOŚĆ UPF 50+
Zastosowanie: miejskie i plażowe.
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Przyłbica GOLD BEIGE
Youth Protector Cleanser - płyn do czyszczenia
Youth Protector Cleaner – ściereczka do czyszczenia
Torbą i materiałem ochronnym, zabezpieczającym przed porysowaniem

Youth Protector by DermoCare GOLD BEIGE, NAJWYŻSZY POZIOM FOTOPROTEKCJI I
ANONIMOWOŚĆ UPF 50+

Youth Protector by DermoCare,
model: Gold Beige
NAJWYŻSZY POZIOM FOTOPROTEKCJI I ANONIMOWOŚĆ UPF 50+
Zastosowanie: miejskie i plażowe.

Youth Protector to innowacyjna przyłbica fotoprotekcyjna, stworzona by zapewnić młodość i
piękny wygląd skóry.
Skutki starzenia się skóry takie jak:
- zmarszczki,
- przebarwienia,
- naczynka,
- spadek jędrności,
w 80% są spowodowane czynnikami egzogennymi, w tym promieniowaniem UV i HEV.
Brak ochrony fotoprotekcyjnej powoduje nie tylko spadek jędrności skóry i osłabienie jej
odporności, ale przyczynia się również do braku efektywności inwazyjnych zabiegów
estetycznych takich jak laseroterapia, RF, peelingi chemiczne, mezoterapia.

Youth Protector to tarcza obronna, która ma bardzo wysoki współczynnik ochrony przed
szkodliwym promieniowaniem.
Youth Protector GOLD BEIGE zapewnia*:
- 100% ochrony przed UVB – aby chronić naskórek przed przebarwieniami, poparzeniem,
nadmierną keratynizacją i suchością.
- 99% ochrony przed UVA – aby chronić skórę właściwą przed rumieniem, przebarwieniami,
teleangiektazjami, ubytkiem kolagenu i elastyny (które są odpowiedzialne za gęstość i napięcie
skóry).
- 96% ochrony przed HEV (wysokoenergetycznym światłem niebieskim), aby wzmocnić system
antyoksydacyjny skóry i jej odporność na stres.

Dla kogo jest Youth Protector GOLD BEIGE ?
- dla osób, które chcą chronić swoją skórę przed fotouszkodzeniem, przebarwieniami i utratą
jędrności,
- dla osób, które korzystają z inwazyjnych zabiegów estetycznych, po których skóra powinna być
obowiązkowo chroniona przed promieniowaniem UV i HEV. Youth Protector Blue/Violet zapewnia
nie tylko wysoki poziom fotoprotekcji, ale także anonimowość,
- dla osób, które borykają się z nawracającymi przebarwieniami typu melasma/chloasma,
- dla osób, które chcą być anonimowe zarówno na plaży jak i po inwazyjnych zabiegach
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estetycznych,
- dla osób, które korzystają z bardzo głębokich peelingów chemicznych i zabiegów ablacyjnych,
po których jest utrudniona aplikacja kremów fotoprotekcyjnych,
- dla osób z Acne Mallorca (trądzikiem wiosennym lub letnim) oraz zmianami trądzikowymi
indukowanymi przez UV (dotyczy również zmian w przebiegu trądziku różowatego),
- dla osób, które przyjmują przewlekle leki lub zioła fotouczulające bądź fotouwrażliwiające
(retinoidy, antybiotyki, sterydy, leki hormonalne, leki psychotropowe, dziurawiec),
- dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji, ponieważ ich skóra ma zwiększony potencjał do
powstawania przebarwień typu melasma.
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