
sluneční	  clona	  vyšší	  
Charakteristika:	  	  

 chrání	  proti	  pronikání	  UVA	  a	  UVB	  záření	  
 nedovolí	  vysoušení	  pleti	  
 udržuje	  optimální	  buněčnou	  ochranu	  

Použití:	  V	  dostatečné	  vrstvě	  naneseme	  na	  povrch	  kůže,	  půl	  
hodiny	  před	  opalováním.	  Poté	  libovolně	  během	  dne.	  

mléko	  po	  opalování	  	  
Charakteristika:	  

 zklidňuje	  a	  harmonizuje	  kůži	  po	  opálení	  
 napomáhá	  rychlému	  zhnědnutí	  
 udržuje	  hydrataci,	  zmírňuje	  sluneční	  alergie	  

Použití:	  Naneste	  po	  opalování	  velkoryse	  na	  očištěný	  povrch	  
kůže.	  



	  

sluneční	  clona	  střední	  voděodolná	  
Charakteristika:	  

 chrání	  proti	  pronikání	  UVA	  a	  UVB	  záření 	  
 nedovolí	  vysoušení	  pleti	  
 udržuje	  optimální	  buněčnou	  ochranu	  

Účinné	  látky:	  
 foto	  stabilní	  UVA	  a	  UVB	  filtr	  	  -‐	  zajišťuje	  ochranu	  před	  slunečním	  zářením	  	  
 titan	  dioxid	  –	  fyzikální	  sluneční	  clona	  	  	  
 ectoin	  –	  aktivně	  chrání	  buňky	  	  

Použití:	  V	  dostatečné	  vrstvě	  naneseme	  na	  povrch	  kůže	  půl	  hodiny	  před	  opalováním.	  Poté	  
libovolně	  během	  dne.	  Vhodné	  i	  na	  sportovní	  aktivity.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

sluneční	  clona	  vysoká	  

Charakteristika:	  
 chrání	  proti	  pronikání	  UVA	  a	  UVB	  záření	  
 nedovolí	  vysoušení	  pleti	  
 udržuje	  optimální	  buněčnou	  ochranu	  

Účinné	  látky:	  
 foto	  stabilní	  UVA	  a	  UVB	  filtr	  	  -‐	  zajišťuje	  ochranu	  před	  slunečním	  zářením	  	  
 titan	  dioxid	  –	  fyzikální	  sluneční	  clona	  	  	  
 ectoin	  –	  aktivně	  chrání	  buňky	  	  

Použití:	  V	  dostatečné	  vrstvě	  naneseme	  na	  povrch	  kůže	  půl	  hodiny	  před	  opalováním.	  Poté	  libovolně	  
během	  dne	  
	  
	  

Serie SUN  - měřitelná ochrana před sluncem a hloubková péče o pleť 
Nové	  foto	  stabilní	  krémy	  vysoce	  chrání	  proti	  UV-‐	  B	  a	  UV-‐A	  záření.	  

Obsažený	  ECTOINE	  ®	  je	  produkt	  mikroorganismů.	  Proniká	  do	  kůže	  díky	  své	  nízké	  molekulové	  
hmotnosti,	  snadno	  se	  vstřebává	  do	  pokožky	  a	  chrání	  ji	  před	  poškozením	  stresovými	  faktory,	  
jako	  je	  teplo,	  chlad	  a	  UV	  záření.	  Podporuje	  v	  buňce	  vlastní	  opravy	  a	  ochranné	  mechanismy.	  
Kromě	  toho	  ECTOINE	  ®	  reguluje	  přirozený	  obsah	  vody	  v	  buňkách	  a	  zabraňuje	  jejich	  vysychání.	  
ECTOINE	  ®	  chrání	  imunitní	  systém	  před	  poškozením 	  

Výpočet	  opalovacího	  času	  záleží	  na	  vlastní	  ochraně	  (typu)	  a	  výšce	  ochranného	  
faktoru.	  Oba	  faktory	  společně	  vynásobíme.	  

Příklad:	  normální,	  nechráněná	  kůže	  zčervená	  s	  intenzivním	  slunečním	  zářením	  asi	  po	  10	  minutách.	  Díky	  SPF	  15	  
je	  délka	  ochrany	  15	  krát	  delší.	  10	  minut	  15LSF	  x	  =	  150	  minut	  (2,5	  hodiny)	  ochrana	  proti	  UV	  záření	  
Vhodné	  je	  obzvláště	  v	  prvních	  dvou	  dnech	  vynechat	  opalování	  na	  intenzivním	  poledním	  slunci.	  



	  	  	  Velmi	  důležité	  je	  si	  uvědomit:	  
 	  Aplikujte	  alespoň	  ½	  hodiny	  před	  opalováním.	  	  
 	  Vyhněte	  se	  intenzivnímu	  polednímu	  slunci.	  	  
 	  Vícenásobně	  použijte	  krém,	  získáte	  lepší	  ochranu.	  
 Chraňte	  kojence	  a	  malé	  děti	  před	  přímým	  slunečním	  zářením	  	  
 U	  kojenců	  a	  batolat	  použijte	  vysoký	  faktor	  (větší	  než	  30	  SPF)	  a	  ochranný	  oděv.	  

balzám	  na	  rty	  
	  Charakteristika:	  	  

 vyhlazuje	  a	  změkčuje	  povrch	  rtů	  
 hydratuje	  a	  pěstí,	  zvyšuje	  objem	  rtů,	  rýsuje	  výrazné	  kontury	  

Aktivní	  látky:	  
 palmitoyl	  oligopeptide	  –	  zvyšuje	  objem,	  vyrýsuje	  kontury	  a	  zvláční	  povrch	  
 sheabutter	  –	  karitové	  máslo	  –	  chrání	  před	  vysušením,	  vyhlazuje,	  zjemňuje.	  
 makadamový	  olej	  –	  bohatý	  na	  kyselinu	  palmit	  olejovou,	  vyhlazuje	  povrch	  
 kokosový	  olej	  –	  vyhlazuje	  a	  zjemňuje	  pokožku	  
 včelí	  vosk	  –	  chrání	  a	  zvláčňuje	  

Použití:	  Několikrát	  denně	  naneste	  na	  povrch	  rtů.	  Pro	  větší	  účinnost	  doporučujeme	  promasírovat	  rty	  jemným	  
kartáčkem.	  Tip:	  Je	  vaše	  rtěnka	  příliš	  suchá?	  Jednoduše	  ji	  překryjte	  po	  nalíčení	  vrstvou	  balzámu	  na	  rty.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Připravila:	  Bohumila	  Christophová	  –	  školící	  kosmetička	  Janssen	  cosmetics	  –	  soudní	  znalec	  kosmetika	  vizážistika.	  


