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:

Optimální ochrana před sluncem
Ideální společník pro citlivé typy pleti. Obsahuje zesílené
sluneční filtry s „vysokou“ ochranou před sluncem, obsahuje
mimo jiné ectoin karanja olej a vitamín E.
jemná emulze, dobře se roztírá
chrání i citlivou pokožku
udržuje vlhkost, mírní agresivní účinky UV-B a UV-A
záření
Naneste na čistou pokožku celého těla půl hodiny
před pobytem na slunci.

:

Vysoká ochrana před sluncem
Ochrana zvláště pro ohrožené citlivé oblasti obličeje (oblast
očí, nos, plešatá hlava, uši) nebo těla (hrudník, ramena,
kolena, nárt) vystavené záření. Velmi vysoká optimální
ochrana před sluncem zejména pro citlivou pokožku obsahuje
mimo jiné ectoin karanja olej a vitamín E.
jemná emulze, dobře se roztírá
chrání i citlivou pokožku
udržuje vlhkost, snižuje agresivní účinky UV-B a UV-A
záření
Naneste na čistou pokožku celého těla půl hodiny před
pobytem na slunci.

Okamžité zklidnění po slunci
Jemná pěna pro péči o pokožku poškozenou sluncem, se
snadnou aplikací, k okamžitému zklidnění. Obsahuje
především ectoin, mořskou vodu panthenol a extrakt
z dýňových semen.
okamžitě zklidňuje a ochladí pokožku podrážděnou
sluncem
podporuje systém opravy pokožky
zajistí dlouhodobé, rovnoměrné opálení
znatelně zjemní a vyhladí kůži
Naneste na pokožku po každém opalování a soláriu a
jemně ji rozetřete.

:
zlatý tělový suchý olej
Je vysoce koncentrovaná směs suchých olejů, které
vytvářejí pokožce hedvábný film se zářivým zlatobronzovým zabarvením. Obsahuje olej macadamia a
speciální peptid, který podporuje přirozené opalování.
Vhodné použít jako přípravu před opalováním, nebo na
lepší zhnědnutí po opalování. Vhodný pro všechny
typy pleti.
lehký nemastný olej se zlato-bronzovým efektem
proniká rychle dopleti, je bez parabenů
je ideální přípravou před opalovací sezónou
vhodný i po opalování
Jako přípravný produkt jej začněte používat denně 2 týdny před
dovolenou. Během opalování použijte večer po opalování, k uchování krásného
opálení.
při slunění používejte vhodný UV-ochranný přípravek
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