Linia Słoneczna SOLAR DEFENSE ( twarz i
ciało)
Krem do twarzy wodoodporny z SPF 50
zapewnia niewidoczną, wysoką skuteczność
ochrony przeciwsłonecznej UVA/ UVB oraz
przed alergiami słonecznymi i fotodermatozami
dzięki kompleksowemu połączeniu
opatentowanych filtró w mikrokapsułkach i
nowoczesnego foto-stabilnego filtra
organicznego Tinosorbs. Stworzony specjalnie
do skóry z alergią na słońce oraz na super
wrażliwe miejsca. Stosować na początek
opalania i po każdej kąpieli, a zwłaszcza po
każdym wytarciu się ręcznikiem. Nawet dobrze
zabezpieczeni nie powinniśmy zbyt wiele czasu
spędzać na ostrym słońcu- unikać ekspozycji
między godz. 12 - 16 . Dzieci do 3 roku życia
nie powinny być eksponowane na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych. 50 ml
Cena 91,00
Mleczko po opalaniu- regeneruje i pielęgnuj
skórę po opalaniu. Intensywnie nawilża,
zapobiega łuszczeniu się wysuszonej słońcem i
opalaniem skóry dzięki zawartości olejku z
nagietka, gliceryny roślinnej, witaminy E,
nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Stosowanie: Po każdym opalaniu i wieczorem
po kąpieli. 200ml Cena 85,00

Krem do twarzy z SPF 30 zapewnia silną i
skuteczną ochronę przed promieniowaniem
UVA i UVB.
Zapobiega powstawaniu brązowych plam i
przedwczesnemu starzeniu się skóry dzięki
połączeniu organicznych filtrów o szerokim
spektrum działania oraz wyciągu z kwiatu
słonecznika.
Formuła ta jest zalecana dla jasnej skóry lub
przy pierwszym nasłonecznieniu.
Lekka i niewidoczna struktura kremu, która
szybko się wchłania. Nie zawiera parabenów i
jest bezzapachowy. Stosować na początek
opalania i po każdej kąpieli, a zwłaszcza po
każdym wytarciu się ręcznikiem. Nawet dobrze
zabezpieczeni nie powinniśmy zbyt wiele czasu
spędzać na ostrym słońcu- unikać ekspozycji
między godz. 12 - 16 . Dzieci do 3 roku życia
nie powinny być eksponowane na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych. 50 ml
Cena 91,00
Samoopalacz do twarzy i ciała dla każdego
rodzaju skóry. Po kilku godzinach nadaje skórze
piękny, naturalny odcień opalenizny. Uwydatnia
i utrwala już istniejącą opaleniznę, równocześnie
nawilżając skórę.Ten krem samoopalający daje
jednolitą i idealną naturalną złotą opaleniznę
przez cały rok. Dzięki lekkiej konsystencji i
składnikom nawilżającym (olejek z mango i z
pestek winogron), samoopalacz łatwo się
rozprowadza i wzmacnia piękną skórę.
SKUTECZNOŚĆ NAWILŻAJĄCA : +76%
większe nawodnienie 1 godzinę po aplikacji;
+36% 7 godzin po pojedynczej aplikacji (Test
instrumentalny przeprowadzony na 10
ochotnikach z suchą skórą). Stosownie: Przed
stosowaniem samoopalacza zaleca się wykonać
gomaż całego ciała. Po gomażu wmasować
Krem Samoopalający Heliabrine. Po użyciu
dokładnie umyć ręce.150ml Cena 90,00

