SUN LOGIC ANTI-AGEING
Fényvédelem

www.guinot.com

ANTI AGEING és FÉNYVÉDELEM
Az UVA és UVB sugarak elleni
védemen túl újdonságként már
a sokkal erősebben bőrkárosító
látható kék fény ellen is védelmet nyújtanak a szélesspektrumú
UV szűrőkkel és a melanin-lutein
komplex-el, amelyek 31%-al csökkentik a káros hatást.
A GUINOT gyógyszeripari körölmények
között előállított fényvédő termékei
hatékony fényvédelemmel és antiageing tulajdonságokkal rendelkeznek egyszerre.

DNA

melanin-lutein

Az anti-ageing hatás pedig a DNS
és az elasztoprotectin hatóanyagoknak köszönhető.
Napozás közben biztos lehet abban, hogy bőre megfelelő védelmet kap a fény bőrkárosító és bőröregítő hatása ellen!
elasztoprotectin

FÉNYVÉDELEM MAGASTÓL
KÖZEPESIG
AGE SUN
SUMMUM ANTI-AGE SPF50+
Intenzív Fényvédő Krém Arcra
SPF50+
A legmagasabb anti-ageing
fényvédelmű krém, amely
a Cellular Life komplex-el megőrzi a bőr fiatalságát a napon.
50ml
AGE SUN
ANTI-AGE YEAUX SPF50+
Fényvédő Krém Szemkörnyékre SPF50+
A szem környéki vékony és érzékeny bőrre kifejlesztett krém,
amely terület számára különleges fényvédelmet biztosít.
15ml
AGE SUN
ANTI-AGE VISAGE SPF50
Intenzív Fényvédő Krém Arcra
SPF50
Magas fényvédelmet biztosító
arckrém, amely hatásos védelmet nyújt a napégés ellen,
és küzd a bőr öregedése ellen.
50ml

AGE SUN HUILÉ SECHE
ANTI-AGE CORPS SPF50
Fényvédő Száraz Testolaj
SPF50
Száraz olaj, amely magas fényvédelmet biztosít, miközben
aranyló barnaságot kölcsönöz
a napsütötte bőr számára.
150ml

AGE SUN
ANTI-AGE VISAGE SPF30
Fényvédő Krém Arcra SPF30
Hatásosan védi a bőrt a napégés ellen, mialatt felveszi a
harcot az UV sugarak káros
hatásaival szemben, amelyek
a bőr öregedését okozzák.
50ml
AGE SUN
ANTI AGE CORPS SPF30
Fényvédő Spray Testre SPF30
Gyors és praktikus alkalmazás,
a permet egyenletesen védi
a testet a káros napsugaraktól.
150ml
UNI BRONZE
ANTI- AGE SPF20
Színezett Fényvédő Krém
Arcra SPF20
Védelmet nyújt a bőrnek
a napégés ellen, minden bőrtípus számára tündöklő és
egyenletes napbarnított bőrt
biztosít.
50ml
AGE SUN LAIT
ANTI-AGE CORPS SPF20
Fényvédő Krém Testre SPF20
Védelmet nyújt a bőrnek a
napégés ellen, miközben felveszi a harcot az UV sugarak
káros hatásaival. A könnyed
és felszívódó állaga egyszerű
alkalmazást biztosít.
150ml

ELŐKÉSZÜLET ÉS HELYREÁLLÍTÁS,
ÖNBARNÍTÓK
PRO-SUN
Barnulást Gyorsító Kapszulák
A béta karotinban és vitaminokban gazdag fényvédő
kapszulák megerősítik a bőr
természetes védekező képességét a napozás okozta oxidációs stressz ellen, mialatt előkészíti és megőrzi az aranyló
barnaságot.
30db
LONGUE VIE SOLEIL VISAGE
Napozás Utáni Vitalizáló Krém
A különlegesen gazdag öszszetevőjű krém előkészíti a
bőrt a napozásra, valamint
helyreállítja utána azáltal,
hogy felerősíti a természetes
védekező mechanizmusait.
Segít megőrizni a bőr fiatalosságát és az aranyló barnaságát.
50ml

AUTO BRONZE VISAGE
Selyem Fényű Önbarnító
Krémzselé Arcra
A könnyen alkalmazható színezett gél formula egyenletes
és természetesen napbarnított színt kölcsönöz a bőrnek,
amely hosszantartóan megőrzi színét.
50ml

AUTO BRONZE CORPS
Fokozatosan Barnító Krém
Testre
A barnító testkrém fokozatosan, egyenletesen és természetes napbarnított színnel
fedi be a testet. A bőr azonnali
és hosszan tartó aranyló hatású napozott színben tündököl.
150ml

LONGUE VIE SOLEIL CORPS
Napozás Utáni Regeneráló
Testápoló
Testápoló krém, amely felerősíti a bőr természetes védekezőképességét és hatásosan
semlegesíti az UV sugarak káros hatásait megelőzve ezzel a
bőr öregedését. Napozás után
a bőr nyugodt és táplált, valamint hosszan aranyló barna
marad.
150ml
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