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z Kôolajszármazékok nélkül
z Állati eredetû anyagoktól mentes
z Csak természetes eredetû összetevôkkel
z Bio termesztésû növényi kivonatokkal
z Bôrbarát jellegû és hatékonyságú
z Bôrgyógyászatilag tesztelt

A HELYES BÔRÁPOLÁS nem csak kozmetikai,
esztétikai kérdés, hanem betegségmegelôzést is
szolgál. A fiatal, feszes, sima bôr megôrzése ér-
dekében hasznos a rendszeres bôrápolás, a bôr-
típusnak megfelelô preventív bôrtáplálás, és a ká-
rosító környezeti hatások elleni fokozott bôrvé-
delem. Ha óvakodunk a túlzott igénybevételtôl,
a mértéktelen napozástól, bôrünk ezt meghá-
lálja. A bôr különbözô hatásoknak van kitéve,
amelyek valamennyien maradandó nyomokat
hagyhatnak, ezért, z Naponta meg kell tisztí-
tani a szennyezôdésektôl z Védeni kell a kör-
nyezeti ártalmaktól (szél, füst..) z Óvni kell a
kiszáradástól z Regenerálni és táplálni kell

TERMÉSZETES SUN NAPOZÓSZEREK:

Anti-Ageing SUN Napozó krém SPF 15
Anti-Ageing SUN Napozó krém SPF 30
Az összetett UV szûrôrendszere
mikropigmentek segítségével biztosít védelmet
az arcnak és az igénybevett bôrfelületeknek.
Nagy hatékonyságú napkrémek, amelyek 
javítják a bôr ellenálló képességét, 
és megerôsítik a saját védôfunkcióit.

SUN Naptej SPF 10
SUN Naptej SPF 30 – gyermekek számára
Ideális napvédelem a gyermekek érzékeny
bôrére és az egész család számára. 
Növényi olajok gyógynövény hatóanyagaikkal 
természetes ápolást nyújtanak.

SUN Fluid SPF 15
Zsír- és emulgeálószer mentes intenzív 
napvédelem a napozásra különösen
érzékeny bôr számára. Kombinált 
UV szûrôrendszere, mikropigmentekkel 
véd a leégés ellen.

SUN Napozás utáni gél
Intenzív hidratáló ápolás
a napozás által igénybevett bôrre. 
Hûsítô, nyugtató és enyhíti 
a bôr feszültség érzetét.

SUN Önbarnító krém
A foltmentes és egészséges barna színért.
A tápanyagokban gazdag növényi olajok
és gondosan válogatott hatóanyagok 
az arc és a test számára egyenletes, 
természetes barnaságot biztosítanak.

SUN Ajakbalzsam SPF 20
A bársonyos ajkakért.
Tiszta, természetes viaszok, sheavaj 
és panthenol, amelyek ápolják a száraz,
igénybevett bôrt a hidegtôl 
és a napsütéstôl.

Annemarie 
Börlind SUN
Napozó
termékcsalád
Az Annemarie Bör-

lind SUN napozócsaládot azért fejlesztették ki,
hogy a bôr napozás közben is megôrizhesse
egészséget és megbízható védelmet kapjon a
nap káros sugaraitól. Az ásványi mikropigmen-
tek és a különösen hatákony fényvédôfaktorok
segítségével természetes védelmet jelentenek az
agresszív UV-sugarak ellen. 

Oly tisztán, ahogyan 
a természet engedi.

Természetes bôrápolás 
a tökéletes barnaságért

53_PRESTO-E.qxd  5/6/08  11:01 PM  Page 53


