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Skincare
protecting day lotion 
SPF 20
Ενυδατώνει και Προστατεύει

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50 mL

OΔΗΓΙΕΣ
Εφαρµόστε οµοιόµορφα σε καθαρό δέρµα πριν την έκθεση στον 
ήλιο. Ανανεώστε µε πρόσθετη ποσότητα όταν χρειάζεται για 
καθηµερινή προστασία από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μόνο για εξωτερική χρήση. Να µην χρησιµοποιείται εάν η 
συσκευασία είναι χτυπηµένη ή σπασµένη. Να µην 
χρησιµοποιείται στην περιοχή των µατιών. Ξεπλύνετε µε 
νερό για να την αφαιρέσετε. Αν προκύψει ερεθισµός, 
σταµατήστε την χρήση και ενηµερώστε τον γιατρό σας. 
Κρατήστε το µακριά από παιδιά.

◗  Θωρακίζει από τις βλαβερές υπεριώδεις ακτίνες UV µε ένα ευρύ φάσµα αντηλιακών φίλτρων 
◗  Ισχυρά βότανα προσδίδουν ενυδάτωση και προστασία
◗  Προστατεύει από τις κηλίδες που προκαλούνται από τη γήρανση και τον ήλιο

 

Ξεκινήστε την ηµέρα σας οπλίζοντας το πρόσωπό σας από τους περιβαλλοντικούς επιθετικούς 
παράγοντες και τις επιβλαβείς ακτίνες UV. Θρέψτε το δέρµα σας µε την Protecting Day Lotion 
που περιέχει ευρύ αντηλιακό φάσµα µε SPF 20. Περιέχει Αλόη, εκχύλισµα µανιταριών και 
πάνω από 20 συστατικά για την περιποίηση του δέρµατος, η Protecting Day Lotion παρέχει στο 
δέρµα σας απίστευτη ενυδατική δύναµη! 
Αυτή η κρέµα είναι γεµάτη µε εκχυλίσµατα φρούτων και βότανα. Το φυτό Crambe, που φύεται 
στην περιοχή της Μεσογείου, περιέχει ασυνήθιστα υψηλή ποσότητα λιπαρών οξέων στο έλαιό 
του, τα οποία βελτιώνουν τον τόνο και την υφή του δέρµατος ενώ απορροφάται εύκολα. 
Προσθέσαµε επίσης εκχύλισµα από καρπούζι που περιέχει υψηλές ποσότητες αντιοξειδωτικών 
για να ενισχύσουµε την καταπολέµηση των οξειδωτικών διεργασιών. 
Όταν το αντηλιακό εφαρµόζεται µόνο του, µπορεί να ευαισθητοποιήσει το λεπτό δέρµα. Η 
Protecting Day Lotion συνδυάζει φυσικά αντηλιακά φίλτρα, διοξείδιο του τιτανίου και οξείδιο 
του ψευδαργύρου, σε ένα µοναδικό σύστηµα διασποράς που βοηθά να αναµειχθεί καλά και να 
συνδυαστεί µε την αλλαντοΐνη, η οποία είναι γνωστή για τις καταπραϋντικές ιδιότητές που 
βοηθούν στην απαλότητα του δέρµατος. 
Τέλος, το φυτό Anastatica Hierochuntica, ή το πραγµατικό ρόδο της Ιεριχούς, έχει την εκπλη-
κτική ικανότητα να επιβιώνει σε µακρές άνυδρες περιόδους, σε ξηρά κλίµατα και στη συνέχεια 
µέσα σε λίγες ώρες, να αναγεννάται µόνο του και µάλιστα ενυδατωµένο. Πήραµε αυτό το 
στοιχείο για να ολοκληρώσουµε την σύνθεση, δηµιουργώντας την απόλυτη κρέµα ηµέρας.
Με την Protecting Day Lotion SPF 20 το δέρµα σας περιβάλλεται µε ένα προστατευτικό πέπλο 
ενυδάτωσης και µια ασπίδα για τις επιβλαβείς ακτίνες UV.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Titanium dioxide 2.6%, Zinc oxide 4.4% 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Aqua, Glyceryl Stearate SE, Tricaprylin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Zinc 
Oxide, Hemisqualane, Glycerin, Propanediol, Titanium Dioxide, Coconut 
Alkanes, Stearyl Alcohol, Brassica Campestris/Aleurites Fordi Oil, 
Copolymer, Palmitic Acid, Stearic Acid, Crambe Abyssinica Seed Oil, Aloe 
Barbadensis Callus (Aloe Vera) Extract, Anastatica Hierochuntica Extract, 
Chondrus Crispus (Carrageenan) Extract, Citrullus Lanatus (Watermelon) 
Fruit Extract, Tremella Fuciformis (Mushroom) Extract, Sodium 
Hyaluronate, Sodium PCA, Allantoin, Hexylene Glycol, Caprylyl Glycol, 
Sodium Stearoyl Glutamate, Tocopherol, Lecithin, Ethylhexylglycerin, 
Galactoarabinan, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Panthenol, 
Coco-Caprylate/Caprate, Gluconolactone, Pyridoxine Cyclic Phosphate, 
Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Citric Acid, Xanthan Gum, Lactic Acid, 
Linolenic Acid, Linoleic Acid, Tocopherol, Pentylene Glycol, Stearyl 
Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearyl Phosphate, Glycerin, Oleic Acid, 
Palmitic Acid, Stearic Acid, Xylitol, t-Butyl Alcohol, p-Anisic Acid, Citric 
Acid, Xanthan Gum, 1,2-Hexanediol, Limonene, Linalool, Potassium 
Sorbate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.


