ALOE VERA – OPALOVACÍ KOSMETIKA

Obsahuje minerální, keramotitanové, širokospektrální, mikronizované UVA a UVB filtry! /přírodní blokátory /
Podíl čistého stabilizovaného Aloe Vera gelu z oloupaných listů je minimálně 40%.
Obsahuje Panthenolovou složku!
Voděodolné!
Má pečeť UVA podle komise EU, která garantuje optimální poměr filtrů UVA a UVB.
Většina opalovacích krémů na trhu obsahuje pouze UVB faktory.
Opalovací emulze nezanechává lepkavý film, velmi rychle se vstřebává.
Obsahuje hydratační a výživné složky, které pronikají díky aloe vera až do škáry .
Chrání nejcitlivější místa pokožky před předčasným stárnutím pleti způsobeným slunečním zářením.
Aplikujte 30 min. před sluněním nebo stykem s vodou!

Zajišťují hydrataci a enzymatickou ochranu pokožky,
pro kterou je vystavení slunci pokaždé velkým šokem.
Zároveň stresovanou pokožku vyživují.
Chrání před vznikem pigmentových skvrn a
zabraňují předčasnému stárnutí pleti.
SPF 20 Anti Aging – opalovací krém
SPF 20 Anti Aging – opalovací krémový gel
SPF 30 Active – opalovací spray
SPF 30 opalovací mléko
SPF 50 opalovací krém
Krémový gel po opalování 70% Aloe Vera a Bambucké máslo

SPF / Sun Protection Factor / udává jaký násobek času
lze prodloužit pobyt na slunci.
Př.: SPF 50 x 10 = 500min. na slunci. ( = 8,5 hodiny!)
Během opalování se doporučuje zvýšený příjem antioxidantů, vitamínu C, beta – karotenu, které chrání pokožku
zevnitř najdete je ve Vitaaktivu i Mind Masteru.
Výskyt melanomu vzrostl za posledních 30 let v ČR o 450%!!!
UV záření proniká až do škáry, kde zastavuje už ve 25 letech tvorbu kolagenu a ničí zde další biologicko-chemické
struktury. Následky poškození kůže nadměrným opalováním nebo spálením se neprojeví většinou hned, ale až po
letech. I jedno spálení může být fatální. Opalování bez kvalitní ochrany se projevuje v lepším případě
nepravidelnostmi v pigmentaci, rohovatěním kůže, záplavou vrásek, alergiemi….
Upozornění: I při zatažené obloze nás zasahuje 90% slunečního záření., v polostínu a pod slunečníkem k nám
proniká 65% záření. Od vody se záření odráží a nebezpečí spálení je vyšší.
I při pobytu ve vodě proniká 60% UV záření až do hloubky 50cm.
Rodiče by měli vědět, že kůže miminek a batolat do 3 let nemá vyvinutý systém pigmentace a má mnohem tenčí
vrstvu pokožky než dospělý!!!

