
77

  Piel´gnacja skóry

Aloe Sunscreen
Aloesowa emulsja do opalania z filtrem UV

G∏ównym sk∏adnikiem Aloe Sunscreen 

jest czysty, naturalnie stabilizowany 

mià˝sz  Aloe vera. SpecjaliÊci od natu-

ralnej piel´gnacji urody sà w swoich 

wypowiedziach zgodni: sok tej 

niezwyk∏ej roÊliny stanowi 

najdoskonalszà z mo˝liwych niesynte-

tycznych metod ochrony skóry przed 

dzia∏aniem s∏oƒca i niekorzystnych wa-

runków atmosferycznych. Zapobiega 

oparzeniom s∏onecznym i wysuszeniu 

skóry przez wiatr oraz wysokà tempe-

ratur´. Opalenizna? Ale˝ prosz´ bardzo, 

skoro ju˝ jest taka modna i mile widzia-

na, ale nie za szybko, za to od razu  

w lekkich odcieniach bràzu! Bez ˝ad-

nych zaczerwienieƒ i spalonego naskór-

ka, schodzàcego po kilku dniach ca∏ymi 

p∏atami, bez gwa∏townego przyspie-

szenia procesu starzenia si´ skóry. 

Tak w∏aÊnie mo˝emy wyglàdaç po 

powrocie z wakacji sp´dzonych  

w nieod∏àcznym towarzystwie Aloe 

Sunscreen. W mià˝szu aloesowym 

znajdujà si´ pewne organiczne 

zwiàzki wielopierÊcieniowe, które 

majà naturalnà zdolnoÊç poch∏aniania 

najbardziej szkodliwych dla naszej 

skóry d∏ugoÊci promieniowania UV. 

Najprawdopodobniej w ten sposób 

˝yjàce w tropikach aloesy same bronià 

si´ przed s∏oƒcem. Aby wspomóc na-

turalne w∏aÊciwoÊci filtrujàce mià˝szu 

aloesowego, w Aloe Sunscreen dodano 

do niego niewielkie iloÊci pochodnej 

kwasu paraaminobenzoesowego 

(PABA), co sprawi∏o, ˝e przy rozsàdnym 

za˝ywaniu kàpieli s∏onecznych 

produkt ten stanowi dobrà ochron´ 

przed destrukcyjnym dzia∏aniem 

UVA i UVB na budow´ i funkcje 

komórek skóry. Mià˝sz aloesowy dzia∏a 

jednoczeÊnie jak nawil˝acz doskona∏y 

– dostarczajàc tkankom niezb´dnej 

dla ich ˝ycia wody i zabezpieczajàc 

skór´ przez nadmiernà utratà wilgoci. 

G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:

Mià˝sz  Aloe barbadensis (stabilizowany 

mià˝sz  Aloe vera 37,8%), substancje 

blokujàce promieniowanie UVA i UVB: 

benzofenon, ester etyloheksylowy 

kwasu metoksycynamonowego,  

salicylan etyloheksylowy, tlenek cynku.

INNE SK¸ADNIKI: woda 

dejonizowana, octan tokoferolu, 

wype∏niacze, emulgatory, aromat.

OPAKOWANIE: 118 ml

Kod:  S-199

•  Zawiera kilka rodzajów 
filtrów, które chronià przed  
promieniowaniem UVA i UVB

•  Chroni przed nadmiernà 
utratà wody z g∏´bszych 
warstw naskórka

• Zapobiega fotouczuleniom

•  Zabezpiecza przed  
krótko- oraz d∏ugotermino-
wymi skórnymi problemami  
spowodowanymi operacjà 
s∏onecznà

•  Pozwala bezpiecznie cieszyç 
si´ dobroczynnym dzia∏aniem 
s∏oƒca

•  Jest wodoodporna – nawet  
40-minutowa kàpiel w morzu 
nie usuwa jej ochronnego 
dzia∏ania!

• SPF 30




