
Slunce, vítr a studené počasí si mohou 
vybrat svou daň na jemné tkáni rtů, které 
pak zůstanou popraskané, citlivé a vysušené. 
Ochrana našich rtů před poškozujícími vlivy 
počasí je stejně důležitá jako ochrana ostatní 
pokožky, naneštěstí ji často zanedbáváme, když 
se soustředíme pouze na hydrataci obličeje 
a možná i těla. Forever Sun Lips™ je 
uklidňující balzám na rty, který pomáhá 
chránit jemnou tkáň rtů před sluncem a 
větrem, přičemž nabízí chladivý pocit máty.

Je důležité si pamatovat, že popáleniny od 
slunce se mohou objevit nejen v letních 
měsících, ale kdykoliv během roku a studené, 
suché zimní počasí může takové poškození 
pocitově i vzhledově zhoršit. Forever Sun Lips™ 
díky širokému spektru SPF30 ochrany před 
slunečním zářením pomáhá zabránit spálení 
sluncem a chránit před UVA a UVB paprsky. 
Pokud Forever Sun Lips™ aplikujete před tím, 
než se vystavíte slunečnímu záření a opakovaně 
podle potřeby, nejen že poskytnete svým rtům 
uklidňující bylinky, které pomohou zjemnit, 
uklidnit a utišit podráždění a praskliny, ale 
i ochranu před poškozením slunečním zářením.

Jojobový olej je dobře známý svými 
hydratačními vlastnostmi působícími na 
pokožku. Může pomoci zjemnit tkáň rtů, 
zatímco aloe vera přirozeně utišuje, uklidňuje, 
a také hydratuje. Alantoin pomáhá zklidnit 
hebkou pokožku a přírodní máta dodává 
Forever Sun Lips™ chladivý pocit, který také 
zmírňuje podráždění.

Forever Sun Lips™ pomáhá obnovit na rtech 
ochrannou vrstvu, která dočasně chrání 
a pomáhá ulevit popraskaným rtům. 
Forever Sun Lips™ je ideálním doplňkem 
každodenního režimu péče o pokožku díky 
zklidňujícím složkám, které pomáhají chránit 
rty před vysušujícími účinky větru i chladným 
počasím, a zklidňuje zarudlé, bolestivé 
a podrážděné tkáně.

O B S A H :
4,25 g

N Á V O D :
Aplikujte před sluněním nebo kdykoliv, když 
vaše rty potřebují extra hydrataci. Aplikujte 
opakovaně dle potřeby.

Forever Sun Lips™

PRODUKT #462

• SPF 30

• Široké spektrum – UVA a UVB 
ochrana

• Hydratační jojobový olej   
a zklidňující aloe vera

• Chladivý mátový pocit
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Údaje o produktu 
Aktivní složky - účel 
Avobenzon 3.0 %.........................krém na opalování 
Homozalát 10.0 %........................krém na opalování 
Oktizalát 5.0 %.............................krém na opalování 
Oktokrylén 2.79 %........................krém na opalování                           
Vazelína 38 %..............................zvláčňovadlo rtů 

Používání 
• pomáhá předcházet a dočasně chránit popraskané 
rty 
• pomáhá předcházet a chránit před vysušujícími 
účinky větru a studeného počasí 
• pomáhá předcházet spálení sluncem 
• pokud se používá podle instrukcí s jinými opatřeními 
chránícími před sluncem (viz Návod k použití), 
snižuje nebezpečí rakoviny kůže a předčasného 
stárnutí pokožky způsobeného sluncem

Upozornění 
Jen k zevnímu použití
Nepoužívejte na poškozenou nebo narušenou 
pokožku. Při používání tohoto produktu si chraňte 
oči, v případě vniknutí do očí, je vypláchněte vodou.
Pokud se objeví vyrážka, přestaňte produkt používat 
a poraďte se s lékařem.
Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě náhodného 
požití produktu se poraďte s lékařem.

Návod k použití                                
• aplikujte přibližně 15 minut před sluněním. 

• nanášejte opakovaně: 
• po 80 minutách plavání nebo pocení 
• okamžitě po osušení ručníkem 
• aspoň každé 2 hodiny 

• Opatření pro ochranu před sluncem. 
Pobyt na slunci zvyšuje nebezpečí rakoviny kůže 
a brzkého stárnutí pokožky. Pro snížení tohoto 
nebezpečí používejte pravidelně opalovací krém s 
širokým spektrem SPF 15 nebo vyšším 
a jiná opatření ochrany před sluncem včetně: 
• omezení času stráveného na slunci, zejména od 10 
do 14 hodin
• nošení triček s dlouhými rukávy, kalhot, čepic 
a slunečních brýlí 
• děti mladší 6 měsíců: konzultujte s lékařem

Neaktivní složky                            
olej sojového glycerinu (sója), ozokerit, butyloktyl 
salicylát, aroma, včelí vosk, ethylhexyl hydroxystearát, 
vosk Euphorbia carifera (candelilla), olej ze semen 
Simmondsia chinensis (jojoba), vosk Copernicia 
Cerifera (Karnaubová palma), mentol, metyllaktát, 
extrakt z listů Aloe Barbadensis, alantoin

Další informace                                
• chraňte tento produkt před nadměrným vystavením 
teplu a přímému slunci 


