
Aloe Sunscreen
Širokospektrální UVA-UVB ochranný krém s uklidňujícími 

vlastnostmi aloe vera.

Užijte si pobytu na pláži bez poškození pokožky slunečními paprsky. 
Ať už se chystáte surfovat nebo se vydáváte na celý den do parku, 
Aloe Sunscreen využije celá vaše rodina. 

Můžete s ním jít kamkoli, kde svítí prudké slunce. Díky vysokému 
ochrannému faktoru SPF 30, který vaši pokožku ochrání před UVA  
a UVB paprsky, se již nemusíte obávat spálení. UVA záření tvoří až  
95 % záření, které se dostane na Zemi. Tyto paprsky pronikají 
hluboko do pokožky a hrají hlavní roli při tvorbě vrásek.

Naproti tomu UVB záření poškozuje vnější vrstvy pokožky a způsobuje 
zarudnutí a spálení sluncem. Účinky tohoto záření jsou ještě 
škodlivější, když jsou zesílené vysokou nadmořskou výškou, reflexními 
povrchy, sněhem či ledem, což někdy expozici záření i zdvojnásobí.

Aloe Sunscreen nabízí průlomovou směs, která obsahuje přírodní oxid 
zinečnatý s pokročilou technologií pokrytí. Snadno se aplikuje, nabízí 
vynikající ochranu před sluncem a nezanechává na pokožce mastný 
film.

Ale není to jen pokročilá technologie, která pomáhá blokovat sluneční 
záření a dělá Aloe Sunscreen silným produktem. Čistá aloe vera 
z našich vlastních plantáží vyživuje pokožku, udržuje její vlhkost  
a zklidňuje ji. K této obraně se používá pouze nejkvalitnější aloe 
z vnitřku listu. Účinek ochrany pokožky jsme ještě zvýšili vitaminem E, 
který bojuje proti jejímu poškození volnými radikály, zjemňuje ji, a ještě 
více ji hydratuje.

Opalovací krém Aloe Sunscreen je odolný vůči vodě po dobu  
80 minut. Nejlepšího ochranného efektu dosáhnete jeho pravidelnou 
aplikací v hojném množství. Ať už budete zdolávat vrcholy hor nebo 
si budete užívat relaxačního víkendu u vody, můžete si být jisti, že síla 
Aloe Sunscreen ochrání celou vaši rodinu.

FAKTA
• SPF 30 chrání před UVA a UVB zářením

• oxid zinečnatý zaručuje vynikající ochranu

• zklidňuje, hydratuje a chrání

• odolný vodě po dobu 80 minut

Objem
118 ml

NÁVOD K POUŽITÍ
Aplikujte 15 minut před vystavením se slunci

Opakovaná aplikace:

• po 80 minutách plavání nebo pocení se

• bezprostředně po osušení ručníkem

• alespoň každé dvě hodiny

CERTIFIKÁTY
IASC, Kosher, Halal,  vhodný pro vegetariány i 
vegany

SLOŽENÍ

Aktivní složky
Ochranné filtry: 
Homosalate 8,5 % 
Octisalate 5,0 % 
Octocrylene 10,0 % 
Oxid zinečnatý 12,6 %

Neaktivní složky
šťáva z listu aloe barbadensis (stabilizovaný aloe 
vera gel), kaprylylglykol, cetearyl ethylhexanoát, 
chlorfenezin, diisostearoylpolyglyceryl-3 dimer 
dilinoleát, ethylhexylglycerin, vůně, hydrogenovaný 
ricinový olej, síran hořečnatý, fenoxyethanol, 
kyselina polyhydroxystearová, sorbát draselný, 
propandiol, propylheptyl kaprylát, glukonát sodný, 
tokoferyl acetát, tridekan, undekan, VP/hexadecene 
copolymer, voda.
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