
Aloe Sunscreen
Προσφέρει αντηλιακή προστασία ευρέος φάσματος ενώ 
ενυδατώνει την επιδερμίδα κλειδώνοντας την υγρασία χάρη 
στις καταπραϋντικές ιδιότητες της αλόης.

Απολαύστε την παραλία χωρίς να αφήνετε τις επιβλαβείς ακτίνες να 
βλάψουν το δέρμα σας. Είτε ετοιμάζεστε να ανεβείτε στην σανίδα του 
surf είτε για μια μέρα στο πάρκο το Aloe Sunscreen θα προστατέψει 
εσάς και την οικογένειά σας.

Με την Aloe Sunscreen, μπορείτε να πάτε όπου λάμπει ο ήλιος χάρη 
στην προστασία SPF 30 ευρέος φάσματος που προστατεύει το δέρμα 
σας από τις ακτίνες UVA και UVB. Οι ακτίνες UVA αποτελούν το 95% 
της ακτινοβολίας που φτάνει στη Γη. Αυτές οι ακτίνες διεισδύουν βαθιά 
στο δέρμα και παίζουν σημαντικό ρόλο στη γήρανση και τον σχηματισμό 
ρυτίδων.

Οι ακτίνες UVB είναι πιο επιβλαβείς για τα εξωτερικά στρώματα του 
δέρματος και προκαλούν ερυθρότητα και ηλιακό έγκαυμα. Οι επιπτώσεις 
αυτών των ακτινών είναι ακόμη πιο επιβλαβείς όταν ενισχύονται από το 
μεγάλο υψόμετρο, τις αντανακλαστικές επιφάνειες, το χιόνι και τον πάγο, 
σε ορισμένες περιπτώσεις διπλασιάζοντας την έκθεση.

Το Aloe Sunscreen διαθέτει ένα πρωτοποριακό μείγμα που περιλαμβάνει 
φυσικό οξείδιο ψευδαργύρου (όχι σε μορφή νανομεγέθους) με 
προηγμένη τεχνολογία επικάλυψης. Εφαρμόζεται εύκολα, προσφέρει 
εξαιρετική προστασία από τον ήλιο και αφήνει το δέρμα καθαρό χωρίς 
να το να αισθάνεστε λιπαρό ή να αφήνει πίσω λευκά σημεία.

Αλλά δεν είναι μόνο η προηγμένη τεχνολογία που κάνει το Aloe Sunscreen 
ένα τόσο δυνατό προϊόν. Η αγνή αλόη βέρα από τις φυτείες μας θρέφει 
το δέρμα, κλειδώνει την υγρασία και καταπραΰνει. Μόνο τα εσωτερικά 
φύλλα αλόης υψηλής ποιότητας χρησιμοποιούνται για την προστασία του 
δέρματός σας. Έχουμε αναβαθμίσει τη σύνθεση ακόμη περισσότερο με τη 
βιταμίνη Ε, η οποία καταπολεμά τις επιπτώσεις από τις ελεύθερες ρίζες, 
μαλακώνει και διεισδύει βαθύτερα για μεγαλύτερη ενυδάτωση.

Το Aloe Sunscreen είναι ανθεκτικό στο νερό για 80 λεπτά. Αποκτήστε την 
πλήρη προστατευτική δράση εφαρμόζοντας γενναιόδωρα και τακτικά 
όταν βγαίνετε στον ήλιο. Είτε ανεβαίνετε ψηλά προς μια βουνοκορφή 
είτε απολαμβάνετε ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο, είστε σίγουροι ότι 
μπορείτε να απολαύσετε τον ήλιο με σιγουριά γνωρίζοντας ότι η δύναμη 
του Aloe Sunscreen προστατεύει ολόκληρη την οικογένειά σας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Προστασία με δείκτη SPF 30 από τις UVA και 

UVB  

• Το φυσικό οξείδιο ψευδαργύρου προσφέρει 

υψηλή προστασία 

• Καταπραΰνει, ενυδατώνει και προστατεύει  

• Αδιάβροχη προστασία για 80 λεπτά  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
118 ml

ΟΔΗΓΙΕΣ
Εφαρμόστε γενναιόδωρα 15 λεπτά πριν την 

έκθεση στον ήλιο. Eφαρμόστε ξανά:  

• Μετά από 80 λεπτά κολύμπι ή εφίδρωση  

• Αμέσως μετά το σκούπισμα με την πετσέτα 

• Τουλάχιστον κάθε δύο ώρες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Δεν γίνονται δοκιμές στα ζώα, IASC (Διεθνές 
Επιστημονικό Συμβούλιο Αλόης), Kosher 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* 
Aloe Vera Gel), Zinc Oxide, Octocrylene, 
Homosalate, Propanediol, Ethylhexyl 
Salicylate, Propylheptyl Caprylate, Diisostearoyl 
Polyglyceryl-3 Dimer Dilinoleate, VP/Hexadecene 
Copolymer, Cetearyl Ethylhexanoate, Undecane, 
Polyhydroxystearic Acid, Hydrogenated Castor Oil, 
Tridecane, Caprylyl Glycol, Magnesium Sulfate, 
Parfum, Benzyl Salicylate, Benzyl Benzoate, Hexyl 
Cinnamal, Sodium Gluconate, Tocopheryl Acetate, 
Citric Acid, Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin, 
Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate.
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ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Χωρίς γλουτένη  Καταλληλο για χορτοφάγους  Κατάλληλο για vegans


