SUN
UV SKYDD & ANTI-AGING

REFERENSNUMMER
DETALJHANDEL

STORLEK
DETALJHANDEL

PRODUKTER

Sun Protection Spray SPF 30

8831

150 ml

High Protection Sun Care SPF 50

8851

75 ml

After Sun Lotion

8891

150 ml

JANSSEN COSMETICS SUN erbjuder
omfattande, professionellt UV-skydd för
ansikte och kropp. Anti-aging-formlerna
är lätta, mycket funktionella och finns i
SPF 30 och 50.

Solljus gör dig på gott humör: De varma solstrålarna känns bra när de
smeker din hud och utlöser frisättningen av serotonin, lyckahormonet.
Dessutom stärker solen immunförsvaret och hjälper kroppen att producera
vital D-vitamin.
Förutom de många positiva effekterna på vårt välbefinnande kan UV-ljus i
solljus också skada huden eftersom en överdos av UV-ljus leder till rodnad
hud och solbränna på kort sikt. På lång sikt leder för mycket UV-ljus till för
tidigt hudåldrande. Det kan till och med utveckla icke-melanom eller till och
med dödlig hudcancer.
Så rätt solskyddsmedel är ett måste! Det hjälper till att hålla huden frisk
genom att öka soltiden och effektivt skydda den mot farorna med UV-A- och
UV-B-strålar.
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Fotostabilt solskydd fungerar som ett
effektivt filter för att skydda huden från
UV-A- och UV-B-strålar, vilket ger en
hög skyddsnivå mot solbränna, rynkor
och solrelaterade pigmentfläckar.
Formlerna innehåller också
cellskyddsfaktorn Ectoin®, som
förhindrar UV-inducerad hudskada på
celllnivå, minskar irritation och stärker
hudens eget försvarssystem. Nya
studier visar att Ectoin® också
minimerar de negativa effekterna av
oxidativ stress orsakad av blått ljus och
IR-A-strålning. Högkvalitativa
hudvårdsingredienser som kort- och
långkedjad hyaluronsyra ger intensiv
fukt och gör att huden känns behaglig.
Den lugnande och fuktgivande After
Sun Lotion med aloe vera och
panthenol lugnar huden efter solning.
Slutsats:
Den höga effektiviteten, fjäderlätta
texturerna och den behagliga doften
ger optimalt skydd och möjligheten
att njuta av solen utan att oroa dig.
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SUN
Praktisk sprayformel
Skyddar mot UV-A- och UV-B-strålar
och fördröjer därmed ljusrelaterad
hudåldring
DETALJ.

Ultralätt konsistens

150 ml

Snabbt absorberad

Ref.
8831

Känns inte fet
Känns inte klibbig
Perfekt för utomhusaktiviteter och
sport

Sun Protection Spray SPF 30
SPF 30 TRANSPARANT SOL SPRAY FÖR KROPPEN
Sun Protection Spray SPF 30 är en transparent solskyddspray för kroppen
som ger utmärkt skydd mot UV-A- och UV-B-strålar. Tack vare den ultralätta
konsistensen kan den uppfriskande sprayen fördelas jämnt på nolltid och
lämnar en transparent yta utan att känna sig klibbig eller fet.

Applicering

Sun Protection Spray SPF 30 innehåller ett fotostabilt
bredbandsfiltersystem som effektivt skyddar mot UV-A- och UV-B-strålar,
vilket ger utmärkt skydd mot solbränna och ljusrelaterad hudåldring.

Applicera solskyddsspray SPF 30
generöst, ca. 30 minuter före
exponering av solen, på all hud som inte
täcks av kläder. Låt solskyddsmedelet
absorberas helt för att förhindra
missfärgning av textilier och liknande.

Sprayen är idealisk för solbrändbenägen hud. Det skyddar inte bara huden
när du solar på stranden utan rekommenderas också för utomhusaktiviteter
som cykling, jogging och vandring.
Resultatet? Effektivt skydd + behaglig hudkänsla!

AKTIVA SUBSTANSER
•

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate: Fotostabilt UV-Afiltre som möjliggör en balanserad solskyddsformulering med hög
solskyddsfaktor; skyddar mot ljusrelaterad hudåldring

•

Ethylhexyl Methoxycinnamate: UV-B-filter, skyddar mot solbränna

•

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate: UV-A-filter,
fotostabilt, tillåter en balanserad solskyddsformulering med en hög
solskyddsfaktor; skyddar mot ljusrelaterad hudåldring

•

Octocrylene: UV-B-filter, skyddar mot solrelaterade hudskador

•

Dicaprylyl Carbonate: Hudvänlig oljelöslig komponent med
efterföljande och utjämnande effekt

•

C12-15 Alkyl Benzoate: Hudvänlig oljelöslig komponent med
efterföljande och utjämnande effekt

•

C12-13 Alkyl Lactate: Mjölksyrabaserad mjukgörare; minskar
fuktförlust
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Skaka flaskan väl före användning.
Applicera generöst innan du solar.

Applicera flera gånger, särskilt efter
simning, svettning och torkning för att
bibehålla skyddet. Solskyddsmedel ger
mindre skydd om små mängder
används.
Varning: Spraya inte i ögonen eller
andas in.
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SUN
•

Utmärkt skydd mot UV-A- och
UV-B-strålar

•

Hjälper till att förhindra UVinducerad hudskada (t.ex.
solbränna)

•

Förhindrar oönskade
pigmentfläckar

•

Försenar ljusrelaterad hudåldring
(t.ex. rynkor)

•

Skyddar mot de negativa
effekterna av oxidativ stress
orsakad av blått ljus och IR-Astrålning

•

För alla särskilt ljuskänsliga
hudområden

•

Lätt, snabbt absorberad
konsistens

DETALJ.
75 ml
Ref.
8851

High Protection Sun Care SPF 50
SPF 50 ANTI-AGEING SOLSKYDD FÖR ANSIKTE OCH KROPP
High Protection Sun Care SPF 50 ger ett mycket högt solskydd samtidigt
som det förhindrar för tidig, ljusrelaterad hudåldring. Den
snabbabsorberande anti-aging-formulan är lämplig för alla, särskilt känsliga
hudområden och får också poäng för sin behagligt lätta struktur.
Ett fotostabilt bredbandsfiltersystem skyddar effektivt huden mot UV-A och
UV-B-strålning och ger utmärkt skydd mot solbränna, rynkor och
solrelaterade pigmentfläckar. Formeln innehåller också en cellskyddsfaktor
som kallas Ectoin®, som förhindrar UV-inducerad hudskada på cellnivå och
stärker hudens eget försvarssystem. Nya studier visar att Ectoin® också
minimerar de negativa effekterna av oxidativ stress (t.ex. hyperpigmentering)
orsakad av blått ljus och IR-A-strålning. Kort- och långkedjad hyaluronsyra
ger intensiv fukt och gör att huden känns bra.
High Protection Sun Care SPF 50 är den perfekta kombinationen av
solskydd och hudvård och är optimalt anpassad till behoven hos blek,
solkänslig hud. Den effektiva formeln skyddar huden även i särskilt soliga
områden som tropikerna, uppe i bergen och ute vid havet.

Applicering
Applicera High Protection Sun Care
SPF 50 generöst, 30 minuter innan du
solar, på all hud som inte täcks av
kläder. Undvik kontakt med ögonen och
slemhinnorna. Låt solskyddsmedlet
absorberas helt för att förhindra
missfärgning av textilier och liknande.
Applicera flera gånger, särskilt efter
simning, svettning och torkning för att
bibehålla skyddet.
Varning: Även solskyddsmedel med
hög solskyddsfaktor ger inte fullständigt
skydd mot UV-strålar.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate: Fotostabilt UV-Afilter

•

Ethylhexyl Triazone: Fotostabilt UV-B filter

•

Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine: UV-A/UV-B
bredbandsfilter; Fotostabilt

•

Ectoine®: Naturlig aktiv ingrediens som skyddar vissa mikroorganismer
från värme, UV-strålning och uttorkning i höga saltkoncentrationer;
stärker hudbarriären, minskar UV-inducerad hud- och cellskada,
minskar UV-A-inducerad irritation, skyddar hudens immunceller;
minimerar de negativa effekterna av oxidativ stress orsakad av blått ljus
och IR-A-strålning

•

Hyaluronic acid (short and long chain): Anti-aging; fuktar huden
intensivt på djupet

•

Glycerine: Tillför fukt
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SUN
DETLAJ.

•

Stöder hudreparationssystemet

•

Avslappnande, svalkande vård

•

Långvarig, jämn solbränna

•

Lugnar och fräschar upp
solskadad hud

•

Märkbart mjuk och slät hud

150 ml
Ref.
8891

Applicering
Applicera After Sun Lotion generöst på
ren hud efter solbad och solarium och
sprid ut den försiktigt.

After Sun Lotion
ÅTERSTÄLLANDE EMULSION EFTER SOLEXPONERING
Exponering för UV-strålar leder till förändringar i deoxiribonukleinsyra (DNA)
i cellkärnor, antingen direkt eller via de fria radikaler som bildas. Om
exponeringen har låg intensitet kan cellens reparationssystem åtgärda dessa
störningar inom 24 timmar. Överbelastning av reparationssystem leder till för
tidigt hudåldrande och kronisk solskada.

Tisp: Eftersom solljus torkar ut hela
kroppen rekommenderar vi att du
dricker tillräckligt med vatten efter att ha
solat.

Beroende på strålningsintensitet och hudtyp kan huden uppleva en viss
värmekänsla direkt efter solbad, åtföljd av mer eller mindre svår rodnad.
Detta är fallet även efter användning av solskyddsmedel. Därför
rekommenderar vi starkt vårdande hudvård efter exponering för solen.
After Sun Lotion innehåller mycket effektiva naturliga ingredienser som
eliminerar hudirritation och kompenserar för fuktunderskott. Kylningseffekten
är snabb och pålitlig. Huden är skyddad från flagning i förtid - en
förutsättning för en långvarig och jämn solbränna.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Aloe Vera Juice: Lugnande, svalkande

•

Alpha Bisabolol: Den viktigaste aktiva ingrediensen i kamomill eterisk
olja minskar inflammation

•

Liquorice root: Lugnande

•

Horse chestnut: Stärker blodkapillärerna, vilket minskar rodnad och
förhindrar svullnad

•

Panthenol: Lugnar huden, främjar hudregenerering

•

Shea butter and macadamia nut oil: Hudnärande naturliga lipider
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SKIN APPLETS
SUN-serien är mätbart solskydd och djup hudvård samtidigt.
Innovativa, fotostabila ljusskyddsfilter ger utmärkt skydd mot UV-B- och UV-A-strålar.
Den unika organiska aktiva ingrediensen Ectoin® ökar cellernas eget försvar mot UV-strålar och fuktförlust.
ECTOIN® är ett ämne som produceras av mikroorganismer. Dess låga molekylvikt gör att den lätt kan tränga in i
huden. Det skyddar huden från skador orsakade av stressfaktorer som värme, uttorkning och UV-ljus genom att
stötta cellens egna reparations- och skyddsmekanismer. ECTOIN® reglerar också cellernas naturliga fuktinnehåll
och förhindrar uttorkning. Dessutom håller ECTOIN® hudens immunsystem intakt. Nya studier visar att ECTOIN®
minskar de negativa effekterna av oxidativ stress orsakad av IR-A-strålning och blått ljus.
Tiden det tar för huden att bränna (beror på hudtyp) och den angivna solskyddsfaktorn används för att beräkna
solskyddstiden. Båda faktorerna multipliceras tillsammans.
Till exempel: Normal, oskyddad hud rodnar efter cirka 10 minuters intensiv solning. SPF 30 multiplicerar
solskyddstiden med 30: 10 minuter x 30 SPF = 300 minuter UV-skydd.
Utöver den tiden kommer solskyddsmedlet inte längre att ge skydd och vi rekommenderade att komma ut ur solen.

•
•
•
•
•

Följande gäller:
Applicera cirka 30 minuter före solens exponering.
Undvik intensiv middagsol.
Applicera flera gånger för att bibehålla solskyddet.
Skydda alltid spädbarn och småbarn från direkt solljus.
Lägg skyddskläder på spädbarn och småbarn samt solskyddsmedel med mycket hög SPF (större än 30).
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