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Piel´gnacja skóryPiel´gnacja skóry

Aloe Sunscreen
Pełne spektrum ochrony, nawil˝enie i kojàca moc aloesu

• SPF30 i ochrona przed promieniami UVA i UVB

• Ochronny tlenek cynku blokuje promienie ultrafioletowe

• Koi, nawil˝a i chroni

• Wodoodporny do 80 minut

Zadbaj o ochron´ skóry przed szkodliwymi promieniami słonecznymi 

i beztrosko korzystaj z goràcych letnich dni. Czy zamierzasz leniuchowaç na 

pla˝y, czy w´drowaç po górach, Aloe Sunscreen ochroni całà twojà rodzin´. 

Nie musisz czekaç na chmury, ˝eby wyjÊç na dwór – Aloe Sunscreen ma 

SPF30 i szerokie spektrum ochrony przed promieniami UVA i UVB. Promienie 

UVA stanowià 95% promieniowania ultrafioletowego, które dociera do Ziemi. 

Wnikajà w głàb skóry, odgrywajàc znaczàcà rol´ w jej starzeniu i powstawaniu 

zmarszczek. 

Promienie UVB sà bardziej szkodliwe dla zewn´trznych warstw skóry, 

powodujà zaczerwienienie i oparzenia słoneczne. WysokoÊç, powierzchnie 

odbijajàce słoƒce, Ênieg i lód mogà znaczàco zwi´kszaç negatywny efekt 

działania promieniowania ultrafioletowego. 

Aloe Sunscreen zawiera przełomowà mieszank´, która obejmuje naturalny 

tlenek cynku w postaci nienanoczàsteczek z zaawansowanà technologià 

pokrycia. Łatwo si´ nakłada, wyÊmienicie chroni przed słoƒcem, nie jest tłusty 

i nie pozostawia białego osadu.

Jednak o wysokiej efektywnoÊci Aloe Sunscreen nie stanowi wyłàcznie 

zaawansowana technologia ochrony przeciwsłonecznej. Czysty aloes 

z plantacji Forever od˝ywia i koi skór´ oraz utrzymuje jej nawil˝enie.  

Do piel´gnacji i ochrony twojej skóry wykorzystujemy tylko najwy˝szej jakoÊç 

mià˝sz z wn´trza liÊci aloe vera. WłaÊciwoÊci ochronne kremu dodatkowo 

wzmacnia witamina E, która walczy z wolnymi rodnikami, wygładza skór´ 

i wnika w jej głàb, by zapewniç lepsze nawil˝enie.

Aloe Sunscreen pozostaje wodoodporny do 80 minut. Dla pełnego 

efektu ochronnego, nakładaj krem obficie i regularnie ponawiaj 

aplikacj´, gdy przebywasz na słoƒcu. Czy wspinasz si´ na górski szczyt, 

gdy biesiadujesz na pikniku, ciesz si´ pi´knà pogodà, pami´tajàc,  

˝e chroni ci´ pot´ga Aloe Sunscreen.

Sk∏adniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera 

Gel), Zinc Oxide, Octocrylene, Homosalate, Propanediol, Ethylhexyl 

Salicylate, Propylheptyl Caprylate, Diisostearoyl Polyglyceryl3 Dimer 

Dilinoleate, VP/Hexadecene Copolymer, Cetearyl Ethylhexanoate, 

Undecane, Polyhydroxystearic Acid, Hydrogenated Castor Oil, 

Tridecane, Caprylyl Glycol, Magnesium Sulfate, Parfum, Benzyl 

Salicylate, Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal, Sodium Gluconate, 

Tocopheryl Acetate, Citric Acid, Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin, 

Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

OPAKOWANIE 
118 ml
SPOSÓB U˚YCIA 
Nakładaç obficie 15 minut przed 
wyjÊciem na słoƒce.
Ponawiaç aplikacj´:
•  po 80 minutach pływania lub

wysokiej temperatury powodujàcej 
pocenie

•  natychmiast po wysuszeniu skóry
r´cznikiem

• co najmniej co dwie godziny


