SUN
SOLSKYDD OCH DJUPGÅENDE HUDVÅRD PÅ SAMMA GÅNG

REFERENSNUMMER
DETALJHANDEL

STORLEK
DETALJHANDEL

PRODUKT

Sun Shield SPF 30

8830

150 ml

Sun Shield SPF 50

8850

75 ml

After Sun Lotion

8890

200 ml

SUN serien från JANSSEN
COSMETICS möjliggör lustfylld solning medan du njuter av tvåfaldigt solskydd.
1. innovativt fotostabilt ljusskyddsfilter
erbjuder högeffektivt skydd mot UVBoch UVA-strålning.
2. den unika biologiska aktiva
substansen ECTOIN® ökar cellens
naturliga försvar mot UV-strålning och
förlust av fukt.
ECTOIN® är en naturlig substans som
finns i öknar och saltsjöar i Egypten, och
produceras av mikroorganismer. Det
tränger lätt in i huden på grund av sin
låga molekylvikt och skyddar mot
stressfaktorer såsom värme, kyla och
UV-ljus genom att stötta cellernas egen
reparations- och skyddsmekanism.

Ingen tvekan om det - vi människor behöver solljus för att överleva: det
stimulerar cirkulationen, ökar innehållet av syre i blodet och även hormonet
serotonin, som hjälper till att lysa upp våra själar. Solljus stärker
immunförsvaret och stöder produktionen av D-vitamin i kroppen.
Men akta dig! För mycket sol betyder stress för kroppen. UV-strålar är
osynliga, vilket komplicerar saker. Tyvärr, är effekten på huden inte
omedelbart synlig om det inte är solbränna. Endast när hudens
självreparationsmekanismer är uttömda, blir synliga tecken märkbara:
rynkor, pigmentfläckar och markant minskad elasticitet. Detta måste
förhindras i god tid.
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Det ökade tillförlitliga skyddet mot UVstrålning förebygger förtidigt åldrande
som orsakas av solen. Vidare reglerar
ECTOIN® cellernas naturliga fukthalt
och hindrar dem från att torka ut.
Samtidigt håller ECTOIN® också hudens
immunsystem i fungerande skick.
Slutsats: SUN seriens produkter
erbjuder mätbart solskydd och
djupgående hudvård på samma gång.
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SUN
DETALJ.

•

Möjliggör långsam uppbyggnad
av solbränna

•

Passar alla hudtyper

•

Hudvänliga och fotostabila UVfiltersubstanser

•

Pålitligt hudskydd mot UVB-och
UVA-strålar

•

Försenar ljusinducerad
hudåldrande

•

Agerar för att bekämpa
solbränna och fuktunderskott

150 ml
Ref.
8830

Sun Shield SPF 30
SOLSKYDDSLOTION MED SPF 30 FÖR ANSIKTE OCH KROPP
Optimal sol- och cellskydd för solkänslig hy. Också en idealisk kompanjon
för mindre känsliga hudtyper, särskilt i regioner med intensiv sol, såsom i
bergen eller vid havet.
Sun Shield SPF 30 innehåller intensifierade solfilter med “Högt” solskydd.
Den rika lotionen besitter samma användarvänliga egenskaper som de SUN
produkter med mindre starka solfilter. ECTOIN®, den extra cellskyddsfaktorn,
kan dock vårda och skydda solkänslig hy i samma höga grad.
Användningen av Sun Shield SPF 30 rekommenderas för de med
pigmenterad hy med massor av fräknar, tunn och spröd hy och rödhåriga, de
med ljusa ögon och de som blir solbrända efter en mycket kort tid utan
skydd.

Program
Applicera Sun Shield SPF 30 generöst
på hudområden som inte täcks av
kläder ett par minuter före
solexponering. Förhindra att produkten
kommer i kontakt med ögon och
slemhinnor. Låt solskyddet absorberas
helt för att förhindra t.ex. missfärgning
av textilier.
Upprepad applicering under den period
som du exponeras för solen
rekommenderas.
Uppmärksamhet: Upprepad applicering
förlänger inte tiden du kan vistas i solen
med SPF 30 skydd, utan endast
upprätthåller den!

AKTIVA SUBSTANSER
•

Bis-ethylhexyloxyphenol tetoxyphenyl triazine: UVB och UVA
bredbandsfilter, fotostabilt

•

Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol: UVA-filter

•

Ethylhexyl triazone: UVB-filter

•

Titanium dioxide: MICRO-fint fysiskt UVA och UVB solfilter

•

Ectoin ®: ämne som produceras av mikroorganismer, aktivt
cellskydd i värme, kyla och UV-ljus, fuktreglerande
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SUN
DETALJ.

•

Förebygger hyperpigmentering

•

Passar alla, särskilt solkänsliga
hudområden

•

Hudvänliga och fotostabila UVfiltersubstanser

•

Förebygger ljusinducerad
hudåldrande

•

Vattenfast lotion med skydd mot
UVA- och UVB-strålar

•

Agerar för att bekämpa
solbränna och fuktunderskott

75 ml
Ref.
8850

Sun Shield SPF 50
SOLSKYDDSLOTION MED SPF 50 FÖR ANSIKTE OCH KROPP
Adekvat solskydd kan inte alltid garanteras genom att man söker skugga
eller bär lämpliga kläder. De områden i ansiktet (ögonområden, näsa, panna,
öron) eller kroppen (bröst, axlar, knän, fötterna) som utsätts för solen är
särskilt i riskzonen.
Sun Shield SPF 50 ger särskilt optimal sol- och cellskydd för dessa känsliga
hudområden. Det är också den idealiska reskamraten på resor till områden
med särskilt intensiv sol som berg eller stränder.
Med sitt ultrastarka solfilter erbjuder Sun Shield SPF 50 “Högt” solskydd för
huden mot ovälkommen hyperpigmentering. Ytterligare fördel inkluderar
dess lätta applicering. Dessutom är lotionen nästan osynlig på huden.
Att applicering generöst med Sun Shield SPF 50 rekommenderas för
hudtyper med tunn och spröd hud, pigmenterad hy med massor av fräknar,
rödhåriga, de med ljusa ögon och de som blir solbrända efter en mycket kort
tid utan skydd.

Program
Applicera Sun Shield SPF 30 generöst
på hudområden som inte täcks av
kläder ett par minuter före
solexponering. Förhindra att produkten
kommer i kontakt med ögon och
slemhinnor. Låt solkyddet absorberas
helt för att förhindra t.ex. missfärgning
av textilier.
Upprepad applicering under den period
som du exponeras för solen
rekommenderas.
Uppmärksamhet: Upprepad applicering
förlänger inte tiden du kan vistas i solen
med SPF 50 skydd, utan endast
upprätthåller den!

AKTIVA SUBSTANSER
•

Bis-ethylhexyloxyphenol tetoxyphenyl triazine: UVB och UVA
bredbandsfilter, fotostabilt

•

Methylene bis- benzotriazolyl tetramethylbutylphenol: UVA-filter

•

Ethylhexyl triazone: UVB-filter

•

Titanium dioxide: Microfint fysiskt UVA och UVB solfilter

•

Ectoin ®: Ett ämne som produceras av mikroorganismer, aktivt
cellskydd i värme, kyla och UV-ljus, fuktreglerande
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SUN
DETALJ.

•

Avslappnande och svalkande
vård

•

Långvarig solbränna

•

Lugnar och fräschar upp
solstressad hud

•

Märkbart mjuk och smidig hy

200 ml
Ref.
8890

Program

After Sun Lotion
LUGNANDE LOTION EFTER ALLA TYPER AV SOLEXPONERING
Strålningen av UV-strålar orsakar förändringar i DNA (deoxyribonukleinsyra)
i cellkärnan, antingen direkt eller genom fria radikaler som uppstår. Efter
mindre intensiv exponering, kan cellerna reparera skadan själva inom 24
timmar. Om reparationssystemen är överbelastat uppstår förtidigt åldrande
av huden och kroniska ljusskador.

Applicera After Sun Lotion generöst på
rengjord hy efter solbad eller solarium,
och fördela varsamt.
Tips: Eftersom hela kroppen är uttorkad
genom exponering av solen, är det
lämpligt att dricka mycket vatten efter
solbad.

Beroende på strålningens intensitet och hudtyp upplever huden en viss
värmekänsla åtföljd av mer eller mindre intensiv rodnad direkt efter
solexponering. Detta inträffar även om solskyddsfaktor tillämpas. Noggrann
vård efter solexponering är därför att rekommendera.
After Sun Lotion innehåller mycket effektiva naturliga substanser som
eliminerar hudirritation och balanserar fuktunderskott. Den kylande effekten
är snabb och pålitlig. Huden hindras från att flaga förtidigt och förlänger en
fin solbränna.

AKTIVA SUBSTANSER

•

•

Aloe Vera Juice: Lugnande, svalkande, återfuktande

•

Alpha-bisabolol: Vattenextrakt av kamomill, lugnande

•

Liquorice root: Lugnande

•

Horse chestnut: Bekämpar ödembildning

•

Panthenol: Lindrar hudirritationer, ökar det naturliga skyddet

•

Shea butter and macadamia oil: Hudvårdande oljor

Hudens reparationssystem stöds
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SKIN APPLETS
SUN produkter erbjuder mätbara solskydd och fördjupad hudvård på samma gång
Innovativa fotostabila ljusskyddsfilter ger ett mycket effektivt skydd mot UVB-och UVA-strålning.
Den unika biologiska aktiva substansen ECTOIN® ökar cellens naturliga försvar mot UV-strålning och förlust av fukt.
ECTOIN® är en naturlig substans som återfinns i öknar och saltsjöar i Egypten, och framställs av mikroorganismer.
Den tränger lätt in i huden på grund av sin låga molekylvikt och skyddar den mot stressfaktorer som värme, kyla och
UV-ljus genom att stötta cellernas egna reparations- och skyddsmekanismer. Detta ökade skydd mot UV-strålning
bidrar också att på ett tillförlitligt sätt undvikande förtidigt åldrande (ljus-relaterade hudåldrande). Vidare reglerar
ECTOIN® cellernas naturliga fukthalt och hindrar dem från att torka ut. Förövrigt håller ECTOIN® också hudens
immunsystem i fungerande skick.
Hudens självskyddstid (beroende på hudtyp) och den specificerade solskyddsfaktorn används för att beräkna
ljusskyddstiden. En faktor multipliceras med den andra.
Exempel: normal, oskyddad hud rodnar efter ca 10 minuter av intensiv exponering av solen. Spf 30 ger solskydd
som är 30 gånger högre: 10 minuter x 30 SPF = 300 minuter UV-skydd.
Efter det, är solskyddet uttömt och att dra sig tillbaka till ett solfritt område rekommenderas.
Följande måste alltid iakttas:
• Undvik den intensiva middagssolen
• Applicera innan du solar
• Applicera flera gånger för att bibehålla solskyddet
• Skydda spädbarn och småbarn från direkt solexponering
• Använd skyddskläder och solskyddsmedel med en mycket hög solskyddsfaktor (SPF på över 30) för spädbarn och
småbarn
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