


Intenzivní péče o pleť s ochranou

proti slunci

Ochranný a regenerační krém na pokožku obličeje, 
krku a dekoltu s UV filtry SPF 20

Multifunkční kosmetický přípravek s lehkou, rychle 
se vstřebávající konzistencí a osvěžující vůní
kokosové vody

Je vhodný také jako podkladová báze 
pod make-up



originální kombinací regeneračních vlastností
peptidů rybího kolagenu a ochranných UV filtru

ideální jako každodenní ochrana před UV zářením
a účinná prevence proti fotostárnutí pleti

kromě ochranného slunečního štítu s faktorem 
SPF 20 obsahuje přípravek kompozici složek
s liftingovým a revitalizačním účinkem a zklidňuje
podráždění i citlivé a zarudlé pleti.

výrobek nemá ve svém složení fenoxyethanol, 
PVP, parabeny, mikroplasty, nylon, SLS 



Složení Suncare Face Cream bylo

sestaveno tak, že krém: 

chrání před UV zářením
působí proti fotostárnutí
má intenzivní pečující účinek: hydratuje, 
zpevňuje a revitalizuje pleť
zklidňuje podráždění pokožky způsobené
sluncem



Aktivní složky

Suncare Face Cream:

Amiloxát - isoamyl P-methoxycinnamát
Booster SPF 
Biopeptide Complex
Liposomální kyselina hyaluronová
Výtažek z pupečníku asijského
Výtažek z řasy Laminaria saccharina (čepelatka cukrová)
Glukonolakton, glukonát zinečnatý a alantoin



Ochrana před UV zářením

Ochranu před UV zářením zajišťuje sluneční filtr 
Amiloxát, který díky své schopnosti absorbovat
UVB záření chrání pokožku před spálením
a fotostárnutím. 

Ochranu proti UV záření rozšiřuje složka Booster 
SPF, která obsahuje výtažek z rostliny Pongamia
Pinnata bohatý na zjemňující a vyhlazující kyselinu
olejovou. 

Obsahuje také kyselinu ferulovou, silný
antioxidant, který zpomaluje proces stárnutí
způsobený nadměrným sluněním, pomáhá
zmírňovat pigmentové skvrny, hydratuje
a stimuluje syntézu kolagenu.



Ultrahydratace a regenerace

Ultrahydratační účinek a ochranu proti
transdermální ztrátě vody přináší
liposomální kyselina hyaluronová, 
Biopeptide Complex a extrakt
z pupečníku asijského.

Poslední dvě složky mají také regenerační
a protizánětlivý účinek a pomáhají
redukovat pigmentové skvrny a drobné
jizvičky na pleti.



má na starosti jedinečná řasa Laminaria 
saccharina (čepelatka cukrová)

přirozeně napíná pokožku, vyhlazuje ji, 
zpevňuje a zabraňuje jejímu ochabování

má silné hydratační a ochranné
vlastnosti, váže vodu, revitalizuje, vyživuje
a regeneruje

je to silný antioxidant

Liftingový a vyhlazující účinek



Glukonolakton, glukonát zinečnatý
a alantoin spolu s Biopeptide Complex, 
který obsahuje peptidy rybího kolagenu 
stimulující HSP proteiny, se starají
o zmírnění nežádoucích následků
nadměrného slunění.

Zklidňuje podráždění a stimuluje

práci HSP proteinů

ang. ’heat shock proteins’ čili tzv. bílkoviny tepelného šoku jsou pečující molekuly, 
které se skrývají v tělesných buňkách. Jejich úkolem je reagovat v těžkých chvílích pro 

tělo: přehřátí, mráz, podráždění. Jak ukázal výzkum u Biopeptide Complex, peptidy
rybího kolagenu, které jsou v něm obsaženy dokáží je zázračně mobilizovat, aby 

reagovaly rychleji a účinněji. Proto jsou tak skvělé na spáleniny od slunce, přehřátí
pokožky nebo její vysušení slanou vodou.

HSP PROTEINY



Nanášejte Suncare Face Cream na důkladně
vyčištěnou pleť obličeje, krku a dekoltu 
asi 20 minut před pobytem na slunci.

Konečky prstů krém jemně vklepejte do pokožky. 
Pro dosažení optimálních pečujících účinků
provádějte jemnou masáž krouživými pohyby
směrem od brady nahoru. Je vhodný také jako 
podkladová báze pod make-up.

Používejte jako každodenní ochranu před UV 
zářením nebo bezprostředně před intenzivním
sluněním. Při trvalém pobytu na slunci opakujte
aplikaci každé 2 hodiny nebo častěji, zejména po 
pocení, plavání nebo osušení pokožky ručníkem, 
abyste udrželi ochranu.

Správná aplikace je nezbytná



Úroveň ochrany před sluncem SPF 20 
- je definována jako střední

Nezapomeňte! I při používání
opalovacího krému se nedoporučuje
dlouhodobé vystavování se slunci

Pojďme bezpečně milovat slunce!




