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protecting day lotion 
SPF 20
Hydratácia a ochrana 

OBSAH
50 ml

POUŽITIE
Aplikujte rovnomerne na vyčistenú pokožku pred kontaktom so 
slnkom. Pre dennú ochranu pred faktormi prostredia aplikáciu 
viackrát podľa potreby zopakujte. 

UPOZORNENIE
Iba na vonkajšie použitie. Neaplikujte na poškodenú ani 
popraskanú pokožku. Pri aplikácii sa vyhýbajte očiam. Ak sa 
prípravok dostane do očí, opláchnite si ich vodou. Ak sa vám 
objavia vyrážky, produkt prestaňte používať a poraďte sa 
s lekárom. Uschovávajte mimo dosahu detí. 

– Širokospektrálnym minerálnym slnečným filtrom chráni pred škodlivými UV lúčmi
– Účinné rastlinné zložky poskytujú hydratáciu a ochranu 
– Zabraňuje vzniku tmavých škvŕn na pokožke spôsobených slnkom 

Začnite deň tak, že svojej tvári poskytnete výzbroj vyzbrojíte proti agresorom z prostredia 
a škodlivým UV lúčom. Vyživujte svoju pokožku ochranným denným krémom, ktorý 
obsahuje širokospektrálny minerálny slnečný filter so SPF 20. Vďaka aloe, výťažku z húb 
a viac než 20 prísadám, ktoré zlepšujú vlastnosti pokožky, dodáva ochranný denný krém 
vašej pokožke neuveriteľnú hydratačnú silu! 

Tento krém je plný šťavnatého ovocia a bylinných výťažkov. Rastlina crambe pochádzajúca 
z oblasti Stredozemného mora obsahuje nezvyčajne vysoké množstvo mastných kyselín, 
ktoré zlepšujú farbu a štruktúru pokožky, pričom sa ľahko vstrebávajú. Takisto sme pridali 
výťažok z červeného melóna s vysokým množstvom antioxidantov, ktoré pomáhajú bojovať 
proti procesom oxidácie. 

Náš ochranný denný krém protecting day lotion spája prírodné minerálne ochranné filtre, 
oxid titaničitý a oxid zinočnatý, v jedinečnom systéme, v ktorom sú dokonale previazané, 
a pridáva k nim alantoín, ktorý je známy jemnými upokojujúcimi účinkami na pokožku. 

A nakoniec Anastatica hierochuntica alebo ruža z Jericha, ktorá má úžasnú schopnosť prežiť 
dlhé obdobia sucha a potom sa za pár hodín vzkriesiť pomocou vody. Túto jej vlastnosť sme 
využili pri formulácii zloženia a vyrobili tento neprekonateľný denný pleťový krém. 

Zahaľte pokožku závojom vlhkosti a chráňte ju pred škodlivými UV lúčmi ochranným 
denným krémom so SPF 20.

AKTÍVNE ZLOŽKY: oxid titaničitý 2,6 %, oxid zinočnatý 4,4 % 

NEAKTÍVNE ZLOŽKY: voda, trikaprylín, šťava z listov aloe 
barbadensis (stabilizovaný gél aloe vera), glycerylstearát SE, 
C13-15 alkán, glycerín, propanediol, kyselina stearová, kokosové 
alkány, stearylalkohol, kopolymér z oleja brassica campestris/
aleurites fordi, olej zo semienka crambe abyssinica, polyglyceryl-3 
polyricínoleát, stearoyl glutaman sodný, kaprylyl glykol, hydrogenovný 
fosfatidylcholín, galaktoarabinán, etylhexylglycerín, kyselina citrónová, 
xantánová guma, sodík PCA, pantenol, výťažok z ovocia citrullus 
lanatus (červený melón), hexylénglykol, koko-kaprylát/kaprát, lecitín, 
karagén, výťažok z anastatica hierochuntica, alantoín, výťažok 
z tremella fuciformis (huba), glukonolaktón, výťažok z aloe 
barbadensis callus, hyaluronát sodný, tokoferol.

Starostlivosť 
o pokožku


