
Слънцезащитен крем 

SPF30

Kрем Слънчева грижа 
за лице с иновативна 
формула и широкоспектърни 
UVA/UVB 
филтри, SPF 30. Предпазва 
от фотостареене и поява на
 пигментни петна. Лека 
нелепкава текстура, попива 
веднага, лесно се нанася, не оставя 
бели следи и не запушва 
порите, некомедогенен. Предпазва 
ДНК на клетката от UV 
увреждане. Допълнително е добавен 
активен хидратиращ комплекс, който да 
създаде комфорт и хидробаланс.



UVC лъчите 
са къси и не 
преминават 
през 
озоновия 
слой

UVB лъчите    
  са по-гълги и 
     достигат до кожата,  
причинявайки 
            изгаряния 
             и състаряване на
                  кожата
  

UVА лъчите са най-дългите. 
    Те проникват надълбоко в кожата                                          
             и освобождават свободни радикали, както и  
                    причиняват промени в ДНК на клетките, 
                               които могат да доведат до рак на 
                                              кожата.
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АКТИВНИ СЪСТАВКИ
Широкоспектърни UVA/UVB 

филтри

UVA/UVB филтрите попиват, отразяват
и блокират вредните UV лъчи, като по 
този начин предпазват кожата от  щетите, предизвиквани от 
излагане на UV лъчение. Те са жизнено важни при грижата за кожата 
през деня. UVB лъчите проникват в горния слой на кожата и могат да 
причинят слънчево изгаряне и ДНК увреждане. UVA лъчите, които 
проникват в по-дълбоките слоеве на кожата, са отговорни за 
преждевременното стареене и рака на кожата.
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Нов физичен филтър с анти-бръчки и анти-ейдж действие.
Aктивните съставки за защита на кожата не винаги са толкова добронамерени 
към кожата, както би ни се искало. Добре известно е, че всички вещества 
(химически слънцезащитни филтри), които се прилагат върху кожата са склонни 
да се намесят в метаболизма на кожата. Този филтър НЕ НАРУШАВА 
МЕТАБОЛИЗМА.

БЕЗ БЕЛИ СЛЕДИ ПО КОЖАТА!

Сравнение на крем, съдържащ 
6% микринизиран Титаниев 

Диоксид и крем, съдържащ 6% 
Apalight.
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Tinosorb® S

Tinosorb® S е високоефективен широкоспектърен UVA и UVB филтър, 

базиран на органични масла. Той не се разтваря във вода и  е устойчив при 

намокряне на кожата. Безопасен и не дразни зоната около очите.

Отговаря на най-високите изисквания за UV защита.
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Tinosorb® M

TINOSORB® M е нова технология при филтрите за UV защита на кожата. Той е 

първият слънчев филтър използващ микро частици, които действат 

едновременно като микропигменти и органик UV абсорбер.

TINOSORB® M е ефективен екран, предпазващ от UV лъчите с тройно действие: 

-   абсорбира UV лъчите чрез фото-стабилни органик молекули

-   разсейва светлината

-   отразява светлината

Всичко това се дължи на особеностите на неговата микрофибърна структура. 


