
71

  Piel´gnacja skóry CIAŁO

Aloe Sunscreen
Aloesowa emulsja do opalania z filtrem UV

Gdy Êwieci słoƒce, wszystko wyglàda 

pi´kniej, ale słoneczna pogoda ma 

swojà „ciemnà stron´”! Przy dzisiejszej 

wiedzy o niebezpieczeƒstwach, jakie 

niesie nadmierna ekspozycja 

słoneczna, ka˝dy z nas si´ga wyłàcznie 

po produkty przeciwsłoneczne 

najwy˝szej jakoÊci. I właÊnie taki jest 

Aloe Sunscreen! Ten skuteczny krem 

ochronny łàczy nowoczesnà nauk´ 

z naturalnymi składnikami i pomaga 

koiç, nawil˝aç i chroniç skór´ przed 

negatywnym wpływem promieni 

słonecznych. Aloe Sunscreen ma SPF 

30 oraz blokuje zarówno promienie 

UVA, jak i UVB. Ma konsystencj´ 

gładkiej emulsji, oparty jest na 

czystym, stabilizowanym mià˝szu Aloe 

vera oraz składnikach nawil˝ajàcych 

i pomaga zachowaç naturalne 

nawil˝enie skóry.

AKTYWNE SKŁADNIKI:

Homosalate, Octisalate, Avobenzone, 

Ensulizole, Octocrylene.

NIEAKTYWNE SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized 

Aloe Vera Gel), Water(Aqua), 

Butyloctyl Salicylate, Caprylic/Capric 

Triglyceride, Glycerin, Cetearyl Olivate, 

Sorbitan Olivate, Sodium Chloride, 

Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 

Polglyceryl-4 Isostearate, Cetyl PEG/

PPG-10/1 Dimethicone, Hexyl Laurate, 

Cetyl Dimethicone, Phenoxyethanol,

PEG-75 Stearate, Triethanolamine, 

Xanthan Gum, Ceteth-20, Steareth-20, 

Tocopheryl Acetate, Fragrance 

(Parfum), Methylisothiazolinone.

OPAKOWANIE: 118 ml

SPOSÓB U˚YCIA:

Nakładaç obficie około 15-30 minut 

przed ekspozycjà słonecznà. Ponowiç 

aplikacj´, gdy skóra wydaje si´ sucha 

lub w ciàgu 40 minut po wyjÊciu 

z wody.

Kod:  199

•  SPF 30 dla lepszej ochrony 
przeciwsłonecznej

•  Wodoodporna receptura 
zachowujàca SPF do 40 
minut po wyjÊciu z wody

•  Nawil˝a skór´ przedłu˝ajàc 
opalenizn´

•  Wystarczajàco bezpieczny 
i łagodny dla całej rodziny
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          CIAŁO Piel´gnacja skóry

Mimo doskona∏ej ochrony warto pami´taç  
tak˝e o kilku uniwersalnych radach, wa˝nych  
w czasach, gdy nad naszymi g∏owami pojawi∏a si´ 
tzw. dziura ozonowa:

•  Jeszcze przed wyjazdem na wakacje zadbajmy  
o dostarczenie organizmowi odpowiedniej  
iloÊci witaminy C i witaminy A (najlepiej  
w jej pierwotnej postaci – beta-karotenu).  
Nasza ˝ywnoÊç powinna byç bogata  
w tzw. antyutleniacze.

•  Wszystkie rodzaje promieniowania UV (UVA, 
UVB i UVC), emitowanego przez s∏oƒce, dzia∏ajà 
najsilniej w godzinach mi´dzy 10.00 a 14.00.  
W tym czasie nie nale˝y si´ opalaç, gdy˝  
przynosi to wi´cej szkody ni˝ po˝ytku.  
Uwaga ta dotyczy zw∏aszcza dzieci!

•  Nie nale˝y postrzegaç s∏oƒca wy∏àcznie jako 
wroga. Pami´tajmy, ˝e pod wp∏ywem jego 
promieniowania w skórze powstaje witamina D  
– gwarant zdrowia naszych koÊci i urody naszej 
skóry. Promieniowanie s∏oneczne dzia∏a równie˝ 
antystresowo, antydepresyjnie i stymulujàco  
na wiele gruczo∏ów wydzielania wewn´trznego. 
Aby skorzystaç z tego ˝yciodajnego êród∏a, 
wystarczy jednak nie wi´cej ni˝ 20 minut 
ekspozycji s∏onecznej dziennie. JeÊli zamierza-
my przebywaç d∏u˝ej w jego promieniach  
– zawsze u˝ywajmy filtrów ochronnych!

•  Noszone latem cienkie ubranie nie stanowi 
zabezpieczenia przed szkodliwym  
promieniowaniem UV. Emulsja Aloe Sunscreen 
powinna byç u˝ywana na ca∏e cia∏o tu˝ po 
porannej kàpieli, a nie dopiero po przyjÊciu  
na pla˝´.

•  Podczas przebywania w ostrych promieniach 
s∏oƒca nale˝y chroniç oczy i g∏ow´.

•  Po wyjÊciu z kàpieli powinno si´ uzupe∏niç 
warstw´ ochronnà Aloe Sunscreen.

•  Trzeba pami´taç o tym, ˝e specyfiki ochronne, 
takie jak Aloe Sunscreen, zapobiegajà tylko 
niektórym skutkom dzia∏ania promieni 
s∏onecznych. Nigdy nie nale˝y przesadzaç 
z ekspozycjà s∏onecznà i trzeba koniecznie 
przerwaç jà w momencie, gdy poczujemy 
zm´czenie, ból g∏owy lub inne dolegliwoÊci.

S∏oƒce w rozsàdnych dawkach  
dodaje ˝ycia,  

ale w zbyt du˝ych  
– sprzyja procesom starzenia si´ 

organizmu!

Aloes i s∏oƒce
Uniwersalne rady dla przebywajàcych na s∏oƒcu




