FILTRUM® VIT FPS 50 PROTEÇÃO SOLAR UVA/UVB AÇÃO ANTIOXIDANTE COM VITAMINAS A, B, E
CREME GEL HIDRATANTE
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LATERAL DIREITA

FILTRUM® VIT 50 é um protetor solar desenvolvido para uso diário. A presença de ingredientes
emolientes e umectantes em sua formulação confere capacidade hidratante, e proporciona fácil
espalhabilidade, formando um filme uniforme e de alta proteção.
FILTRUM® VIT 50 não é comedogênico (não provoca cravos), não foi testado em animais, não contém
parabenos e corantes em sua formulação.
FILTRUM® VIT 50 foi submetido a protocolos clínicos para avaliação de reações de irritação,
sensibilização e comedogenicidade, que demonstraram a ausência de potencial irritante e alergênico.
FILTRUM® VIT 50 não ocasionou sinal ou sintoma de irritabilidade nos olhos relacionado à sua aplicação.
FILTRUM® VIT 50 possui Fator 50 de Proteção Solar (FPS) que oferece alta proteção contra queimaduras
solares às peles muito sensíveis que sempre apresentam eritema; e Fator de Proteção UVA (FPUVA) de
22.
Devido à exclusiva formulação, FILTRUM® VIT 50 ajuda a proteger a molécula de DNA da ação dos raios
solares, um dos fatores responsáveis pelo envelhecimento e danos à pele, reforçando assim o sistema
de autodefesa ao DNA celular. Esta proteção é denominada de Fator de Proteção ao DNA.
O uso contínuo de FILTRUM® VIT 50 ajuda a prevenir as queimaduras solares e o envelhecimento
precoce, causados pelo sol. Evite demasiada exposição ao sol, pois pode predispor a alguns tipos de
câncer de pele e ao envelhecimento precoce da pele. O protetor solar é apenas um dos itens a serem
observados na prevenção dos males causados pela exposição excessiva ao sol, outros cuidados de
proteção devem ser seguidos para proteção total.
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LATERAL ESQUERDA

COMPOSIÇÃO: Aqua, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Dicaprylyl Carbonate,
Aluminum

Starch

Octenylsuccinate,

Ethylhexyl

Methoxycinnamate,

Bis-Ethylhexyloxyphenol

Methoxyphenyl Triazine, Glycerin, Polyethylene, Ethylhexyl Triazone, PEG-100 Stearate, Glyceryl
Stearate, Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl
Benzoate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Sigesbeckia Orientalis Extract, Rabdosia
Rubescens Extract, Butylene Glycol, Niacinamide, Hydrogenated Palm Kernel Glycerides, Hydrogenated
Palm Glycerides, Phenoxyethanol, Phenylethyl Resorcinol, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate,
Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Disodium Cetearyl Sulfosuccinate, Xanthan Gum, Disodium
EDTA.
MODO DE USO: Uso externo. Aplique FILTRUM® VIT 50 todos os dias nas áreas fotoexpostas (rosto,
colo, braço e antebraço) sobre a área limpa e seca, espalhando uma quantidade generosa de maneira a
formar um filme uniforme. Reaplique quantas vezes for necessário durante o dia, e sempre após
sudorese intensa, nadar ou banhar-se, secar-se com a toalha e durante a exposição ao sol, a fim de
assegurar sua eficácia.
PRECAUÇÕES: Evite contato do produto com os olhos. Caso isso ocorra, lave-os com água corrente e em
abundância. Se ocorrer algum tipo de irritação na pele, aparecimento de erupções, vermelhidão ou
qualquer tipo de reação alérgica ou hipersensibilidade, suspenda o uso do produto e procure assistência
médica. Não aplicar sobre a pele irritada ou lesionada. Em caso de ingestão acidental ou aplicação
incorreta, procure assistência médica. É necessária a reaplicação do produto para manter a sua
efetividade. Ajuda a prevenir as queimaduras solares. Para crianças menores de (6) seis meses, consultar
um médico. Este produto não oferece nenhuma proteção contra insolação. Evitar exposição prolongada
das crianças ao sol. Para uso durante a gravidez, consulte um médico. Aplique abundantemente antes
da exposição ao sol e sempre que necessário. Se a quantidade aplicada não for adequada, o nível de
proteção será significativamente reduzido. Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível
surgimento de alergia. Manter o produto em local seco e fresco (temperatura entre 15°C e 30°C).
Manter fora do alcance das crianças.

