
SUNTIME
Liposzómás fényvédelem

Napozás - lemondások nélkül!
ÚJ! Továbbfejlesztett összetétel!

MINDHÁROM TERMÉK

• Paraben mentes
• Ásványi olaj mentes
• PEG (poliethylene glycol) mentes



SPECIÁLIS FÉNYVÉDŐ ARCRA ÉS TESTRE, SPF20
SUNTIME SPECIAL, SPF20

RG161V - 200ml • Jav. fogy. ár: 6.300,-Ft

Vízálló fényvédő, minden bőrtípusra, külön-
külön liposzómákba zárt, nagyhatású UVA és 
UVB filterekkel. Hatékony védelem nyújt a leégés 
és a napsugárzás okozta bőröregedés ellen. A 
külön liposzómákba zárt UVA és UVB fényszűrők 
különösen hatékonyak, a lingh-zi (pecsétviasz) 
gomba kivonat regeneráló hatású. Friss, elegáns, 
illat, nem zsíros textúra. 
Alkalmazás: A napozás megkezdése előtt 15 
perccel, egyenletesen vigye fel. Ismételje meg 2 
óránként, vagy 40 percnyi úszás után, erős izzadás 
esetén, törülközés után.
Figyelmeztetés: Ne használja sérült bőrre, függessze fel az alkalmazását, ha bőrirritációt 
tapasztal. Amennyiben ez nem múlna, keresse fel orvosát. Szembe ne kerüljön! Ha ez mégis 
megtörténne alaposan mossa ki bő vízzel. Kizárólag külső használatra! Gyermekektől távol 
tartandó! 6 hónaposnál fiatalabb gyermekeknél a használat előtt kérje orvosa tanácsát!
A túlzásba vitt napozás a bőr idő előtti öregedésével járhat, bőrrákot is okozhat. Korlátozza a 
direkt napfényen töltött időt, különösen 10-14 óra között. Viseljen fényvédő öltözéket és 
használjon magas faktorszámú fényvédő terméket a káros hatások elkerülése érdekében.

Aktív hatóanyagok: lecitin liposzómák, titánium-
dioxid, citromfű olaj, ling-zhi (pecsétviasz) gomba 
kivonat, ánizssav (antiszeptikus), UVA és UVB 
filter. Parabeneket nem tartalmaz.



SZUPER FÉNYVÉDŐ, SPF30
SUNTIME HIGH, SPF30

RG162V - 50ml • Jav. fogy. ár: 4.900,-Ft

Nagyhatású fényvédő érzékeny bőrre, mint pl. 
az orr vagy a dekoltázs területe. Hatékony 
védelem nyújt a leégés és a napsugárzás okozta 
bőröregedés ellen. Az alkalmazott UVA és UVB 
fényszűrők különösen hatékonyak. Friss, elegáns, 
illat, nem zsíros textúra.
Alkalmazás: A napozás megkezdése előtt lega-
lább 30 perccel, egyenletesen vigye fel a bőrre. 
Kerülje a direkt napfényt a déli órákban. Ezt a termé-
ket a napozás előtt használja. Védje a csecsemőket 
és a kisgyermekeket a direkt napsugárzástól, alkal-
mazzon fényvédő öltözéket és magas fényvédő fak-
torú (legalább SPF 25-ös) termékeket. N feledje: még 
a magas fényvédő faktorú termékek sem nyújtanak 
tökéletes védelmet az UV sugárzás ellen.
Aktív hatóanyagok:
titánium-dioxid, jojoba olaj, méhviasz, E vitamin, shea
vaj, pantenol, allantoin, bisabolol, ánizssav (antiszep-
tikus), UVA és UVB filter. Parabeneket nem tartalmaz.



ÚJ! Továbbfejlesztett formula

NAPOZÁS UTÁNI NYUGTATÓ KRÉM
SUNTIME APRÉS

RG163V - 200ml • Jav. fogy. ár: 4.900,-Ft

Optimális ápolás a napozás után, minden bőr-
típusra. Hűsíti, ápolja, nyugtatja a bőrt. Vékony 
nedvességzáró réteget képez a bőrön. A napbarní-
tott szín tartósan és egyenletesen megmarad a 
bőrön.
Alkalmazás: A napozás után vigye fel az arc, 
a nyak, a dekoltázs és az egész test bőrére.
Javaslat: fényszegény időszakban általános nap-
pali vagy éjszakai arc és testápoló krémként is kitű-
nően alkalmazható!
Aktív hatóanyagok: jojoba olaj, urea, allantoin, E 
vitamin, pantenol, ánizssav (antiszeptikus), C-
vitamin, méhviasz, shea vaj, pantenol, allantoin.
Parabeneket nem tartalmaz.


