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Forever Sun Lips™
Slnko, vietor a studené počasie si môžu vybrať
svoju daň na jemnom tkanive pier, pričom
ich zanechajú popraskané, citlivé a vysušené.
Ochrana našich pier je rovnako dôležitá ako
ochrana pokožky pred takýmto poškodzujúcim
vplyvom počasia, pričom často tieto tkanivá
zanedbávame, keď sa zameriavame na
hydratáciu našej tváre a tela. Forever Sun Lips™
je upokojujúci balzam na pery, ktorý pomáha
chrániť jemné tkanivo pier pred slnkom
a vetrom, pričom ponúka chladivý pocit mäty.
Treba pamätať, že popáleniny od slnka sa
môžu objaviť nielen v letných mesiacoch,
ale kedykoľvek počas roka a studené, suché
zimné počasie môže takéto poškodenie na
pocit i na pohľad zhoršiť. Forever Sun Lips™
vďaka širokému spektru SPF30 ochrany pred
slnečným žiarením pomáha zabrániť spáleniu
slnkom a chrániť pred UVA a UVB lúčmi. Ak
Forever Sun Lips™ aplikujete pred tým, než
sa vystavíte slnečnému žiareniu a opäť podľa
potreby, nielen že poskytuje upokojujúce
bylinky, ktoré pomáhajú zjemniť, upokojiť
a utíšiť podráždené popraskané pery, ale
pomáha aj chrániť pred poškodením slnečným
žiarením.

Jojobový olej je dobre známy svojimi
hydratačnými vlastnosťami pôsobiacimi na
pokožku. Môže pomôcť zjemniť tkanivá
pier, zatiaľ čo aloe vera prirodzene utišuje,
upokojuje, a tiež hydratuje. Alantoín pomáha
upokojiť hebkú pokožku a prírodná mäta
dodáva Forever Sun Lips™ chladivý pocit,
ktorý tiež zmierňuje podráždenie.
Forever Sun Lips™ pomáha obnoviť na
perách ochrannú vrstvu, ktorá dočasne
chráni a pomáha uľaviť popraskaným perám.
Forever Sun Lips™ je ideálnym doplnkom
každodenného režimu starostlivosti o pokožku
vďaka upokojujúcim zložkám, ktoré pomáhajú
chrániť pery pred vysúšajúcim účinkom vetra
i chladným počasím a upokojujú červené,
bolestivé a podráždené tkanivá.
OBSAH:

• SPF 30
• Široké spektrum – UVA a UVB
ochrana
• Hydratačný jojobový olej 		
a upokojujúce aloe vera
• Chladivý mätový pocit

4,25 g

PRODUKT #462

NÁVOD:

Aplikujte pred slnením alebo kedykoľvek, keď
vaše pery potrebujú extra hydratáciu. Aplikujte
opakovane podľa potreby.
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Údaje o produkte
Aktívne zložky - účel

Avobenzón 3.0 %.........................krém na opaľovanie
Homozalát 10.0 %........................krém na opaľovanie
Oktizalát 5.0 %.............................krém na opaľovanie
Oktokrylén 2.79 %........................krém na opaľovanie
Vazelína 38 %..............................protektant pier

Používanie

• pomáha predchádzať a dočasne chrániť popraskané
pery
• pomáha predchádzať a chrániť pred vysušujúcimi
účinkami vetra a studeného počasia
• pomáha predchádzať spáleniu slnkom
• ak sa používa podľa inštrukcií s inými opatreniami
chrániacimi pred slnkom (viď Návod na použitie),
znižuje nebezpečenstvo rakoviny kože a predčasného
starnutia pokožky spôsobeného slnkom

Upozornenie

Iba na vonkajšie použitie
Nepoužívajte na poškodenú alebo narušenú pokožku
Keď používate tento produkt, chráňte si oči.
Opláchnite vodou aby ste ho odstránili.
Ak sa objavia vyrážky prestaňte používať a poraďte
sa s lekárom.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak produkt požijete,
vyhľadajte zdravotnú starostlivosť.

• nanášajte opakovane:
• po 80 minútach plávania alebo potenia
• okamžite po osušení uterákom
• aspoň každé 2 hodiny
• Opatrenia na ochranu pred slnkom.
Pobyt na slnku zvyšuje nebezpečenstvo rakoviny
kože a skorého starnutia pokožky. Pre zníženie tohto
nebezpečenstva používajte pravidelne opaľovací
krém so širokým spektrom SPF 15 alebo vyššie
a iné opatrenia ochrany pred slnkom vrátane:
• obmedzenia času stráveného na slnku, najmä od
10 do 14 hodiny
• nosenia tričiek s dlhými rukávmi, nohavíc, čiapok
a slnečných okuliarov
• deti mladšie ako 6 mesiacov: Opýtajte sa lekára

Neaktívne zložky

olej sójového glycerínu (sója), ozokerit, butyloktyl
salicylát, aróma, včelí vosk, etylhexyl hydroxystearát,
vosk Euphorbia carifera (candelilla), olej zo semien
Simmondsia chinensis (jojoba), vosk Copernicia
cerifera (karnaubová palma), mentol, metyllaktát,
extrakt z listov Aloe Barbadensis, alantoín

Ďalšie informácie

• chráňte tento produkt pred nadmerným vystavením
teplu a priamemu slnku

Návod na použitie

• aplikujte približne 15 minút pred slnením
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