
sunB E Z P I E C Z N E   O P A L A N I E



Jedną z największych przyczyn starzenia się skóry jest uszkodzenie wywołane promieniami słonecznymi.
W celu uniknięcia podobnych uszkodzeń należałoby całkowicie unikać ekspozycji na promieniowanie UV, 
ale to jest niemożliwe.

Dziś można połączyć piękną opaleniznę ze zdrowym opalaniem!

W takim celu zostały stworzone protokoły zabiegowe LOVELY SUN. 

PRZYGOTUJ SWOJĄ SKÓRĘ NA LATO!
Piękna, brązowa opalenizna jest marzeniem wszystkich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Nie wszyscy jednak zdają 
sobie sprawę, jak szkodliwe może być promieniowanie słoneczne i niedokładnie zabezpieczają się przed jego 
działaniem.
Dermatolodzy przestrzegają przed zbyt częstym przebywaniem na słońcu oraz nieuważnym opalaniem się. 
Promienie słoneczne mają dobry i zarazem zły wpływ na zdrowie. Z jednej strony stymulują syntezę witaminy D, 
oddziałują na dobry nastrój, a z drugiej są bardzo niebezpieczne – grożą poparzeniem słonecznym czy udarem.
Opalać się więc trzeba mądrze, czyli jak?
My powiemy inaczej.

CIESZCIE SIĘ CUDOWNĄ POGODĄ, OPALAJCIE SIĘ, ALE Z GŁOWĄ!
Zabieg COLOR SUN na bazie peelingu i masażu opracowany został z myślą o prawidłowym przygotowaniu skóry 
na promieniowanie UV.
Zabieg chroni przed fotouszkodzeniami, przebarwieniami posłonecznymi, zgrubieniami i suchością skóry.

WSKAZANIA
PRZED OPALANIEM - jako zwiększenie ochrony skóry przed promieniowaniem UV
PO OPALANIU - w celu zniwelowania fotouszkodzeń, odbudowy skóry i ujednolicenia kolorytu
KURACJA DOMOWA linia produktów Lovely SUN - jako nawilżenie i utrwalenie opalenizny



GWARANTUJE OCHRONĘ PRZED 
UVA/UVB i UVA długie (long-λ UVA)

Innowacyjny system “Bezpiecznego opalania” 
KSS - Kinetic Sun System, to synergiczne połączenie 

mikrokapsułkowanych filtrów z polimerem. Gwarantuje on:
• zwiększoną ochronę UV - większa wydajność filtra

• równomierne rozłożenie filtra na skórze
• brak absorpcji filtra

• zwiększenie wodoodporności filtra
 

LOVELY COSMETICS

KSS KINETIC 
SUN SYSTEM LOVELY



Jaki jest Twoj fototyp?   
Dobierz idealnie dopasowne do Twojej skóry 
zabiegi i dermokosmetyki z linii 
LOVELY COSMETICS,  
a opalanie stanie się przyjemnością!



FOTOTYP CECHY 
CHARAKTERYSTYCZNE

WRAŻLIWOŚĆ 
NA UV

REAKCJA
NA SŁOŃCE

AUTOPROTEKCJA
SKÓRY

LOVELY COSMETICS
zaleca 

włosy jasne/rude 
 skóra jasna 
oczy jasne 

włosy blond 
skóra jasna 
oczy jasne 

włosy brązowe
skóra lekko śniada 

oczy jasne lub brązowe 

włosy ciemny brąz 
skóra śniada
oczy ciemne 

włosy czarne
skóra mocno śniada

oczy ciemne 

włosy czarne 
skóra ciemna 
oczy czarne

I

I I 

I I I

IV

V

VI

wysoka

wysoka

wysoka

średnia

minimalna

brak

trudna do opalania, prawie 
zawsze zaczerwieniona/

ulega poparzeniom

trudna do opalania, 
zaczerwieniona

opala się, 
może zaczerwienić się

rzadko zaczerwieniona, 
opala się szybko

opala się szybko
 i intensywnie 

nigdy się nie zaczerwienia,  
nie opala się

0 - 10 min

10 - 20 min

20 - 30 min

30 - 45 min

60 min

90 min

zawsze
SEVEN PLUS FACE
SEVEN PLUS BODY

zawsze
SEVEN PLUS FACE
SEVEN PLUS BODY

1° tydzień
SEVEN PLUS FACE/ BODY

następnie
COLOR SUN/SUNNY

zawsze
COLOR SUN

SUNNY

zawsze
COLOR SUN

SUNNY

zawsze
COLOR SUN

SUNNY

DLA WSZYSTKICH 
FOTOTYPÓW 

przed i po ekspozycji na słońce 

po ekspozycji na słońce

SUN SYSTEM

HYDRA SUN



docierają aż do skóry właściwej, wpływają na melaninę i procesy starzenia. 

docierają do warstwy podstawnej, stymulują mechanizmy biologiczne melanogenezy 
wywołując opaleniznę, mogą spowodować zaczerwienienia i poparzenia.

Promienie UVA: 

Promienie UVB:

Człowiek jest istotą żyjącą w ciągu dnia: słońce zatem stanowi fundamentalny 
czynnik w naszym życiu.
W ostatnim czasie coraz bardziej podkreśla się fakt, jak bardzo słońce stanowi 
istotny element naszego zdrowia.
Szczegółowe badania oraz wybitni specjaliści potwierdzają, że pod wpływem 
promieni słonecznych wytwarzana jest w organizmie człowieka nie tyko witamina 
D (odpowiedzialna m.in. za układ kostny), ale rownież tlenek azotu obniżający 
ciśnienie tętnicze krwi. Zmniejsza to ryzyko nadciśnienia, które jest jedną z głównych 
przyczyn chorób sercowo-naczyniowych.
Ponadto słońce pobudza produkcję endorfin, serotoniny, poprawia ogólną kondycję 
organizmu, przedłuża życie, chroni przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi, ale 
tylko wówczas, kiedy dociera do naszego organizmu w odpowiednich ilościach.

KORZYŚCI 
ZE SŁOŃCA 



Nowe oznaczenia na etykietach produktów z filtrami:

Ilość gwiazdek UVA oznacza 
stosunek zdolności absorpcji filtrów UVA i UVB.

Im wyższa wartość procentowa, tym bardziej efektywny 
będzie system ochronny przed UVA i długimi UVA, 

które odpowiedzialne są za liczne 
nieodwracalne oksydacyjne uszkodzenia komórkowe.

KORZYŚCI 
I BEZPIECZEŃSTWO



ZABIEG ZDROWE OPALANIE COLOR SUN



LOVELY COSMETICS 
ZABIEG COLOR SUN

Zabieg na bazie peelingu i masażu opracowany z myślą o prawidłowym 
przygotowaniu skóry na promieniowanie UV. Specjalista w ochronie 

przed fotouszkodzeniami, przebarwieniami, zgrubieniem i suchością skóry. 
Zastosowanie kwasów PHA aktywuje i wzmacnia funkcje ochronne skóry, 
poprawia jej nawilżenie, a także hamuje powstawanie wolnych rodników 

zapobiegając uszkodzeniom wywołanym przez słońce. 
Zabieg ochrania struktury komórkowe zmniejszając ryzyko kolejnych oparzeń.

Powstała opalenizna jest bardziej intensywna i długotrwała, 
ma jednolity koloryt, a skóra jest rozświetlona, gładka i elastyczna.

WSKAZANIA
Przed opalaniem - jako zwiększenie ochrony skóry przed promieniowaniem UV.

Po opalaniu - w celu zniwelowania fotouszkodzeń, 
odbudowy skóry i ujednolicenia kolorytu.



COLOR SUN 
TWARZ

Zabieg przed i po ekspozycji na promienie słoneczne. Delikatnie wygładza naskórek 
zwiększając odnowę komórkową. Sprawia, że skóra staje się miękka, gładka i o jednoli-
tym kolorycie. Ułatwia opalanie się, zwłaszcza w przypadku skóry suchej, tłustej i zanie-
czyszczonej. Zabieg Color Sun Twarz aktywuje działania przeciwutleniające, uzdrawia 
i naprawia tkanki dotknięte stanem zapalnym. Przedłuża efekt opalenizny.

WSKAZANIA
Polecany do każdego rodzaju skóry, nawet najbardziej wrażliwej i delikatnej, 
tuż przed lub od razu po ekspozycji na słońce lub solarium.

PROFESJONALNE PRODUKTY DO ZABIEGU:
Make Down, Cleanser Evolution, Cleanser Perfect, Gluco Light, Mando Light, New Tan 
Gel, Light Again, Bio Repair, Peel Stop

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
• wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN - zmyć wodą i osuszyć skórę.
• nałożyć CLEANSER EVOLUTION (skóra sucha, normalna, wrażliwa) lub PERFECT 

CLEANSER (skóra łojotokowa, strefa T), delikatnie wmasować, odczekać kilka minut 
- zmyć wodą i osuszyć skórę.

• nałożyć GLUCO LIGHT na min. 5 min - zmyć wodą i osuszyć skórę.
• nałożyć MANDO LIGHT na min. 5 min, zneutralizować PEEL STOP - zmyć i osuszyć 

skórę.
• nałożyć NEW TAN GEL i pozostawić pod okluzją na 15 min. - nie zmywać
• na zakończenie nałożyć LIGHT AGAIN lub BIOREPAIR

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:
1 raz w tygodniu lub 1 raz na 4 dni. Po zakończonym zabiegu możliwa jest ekspozycja 
na słońce lub wizyta w solarium.
 



COLOR SUN 
TWARZ

NEW TAN GEL
BIO PROTECTIVE

ANTYOKSYDANT - POPRAWIA OPALENIZNĘ
Profesjonalny żel opracowany w celu usprawnienia fizjologicznych procesów 

związanych z opalenizną, wspiera i gwarantuje podkreślenie koloru skóry 
wspierając fizjologiczną obronę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników 

pod wpływem promieniowania UV. Poprawia, ujednolica i wydłuża normalny czas 
opalania nadając skórze nowy blask. New Tan Gel zawiera funkcjonalne składniki 

ochronne, które mogą zmniejszyć suchość skóry i poprawić zdolność skóry do natu-
ralnego przeciwdziałania szkodliwym zjawiskom związanym ze stresem, takim jak 

długotrwałe narażenie na działanie promieni słonecznych lub lamp UV.
Żel przywraca równowagę skóry, wzmacnia jej układ odpornościowy, ujednolica 

koloryt skóry, poprawia wygląd opalenizny i pobudza naturalne działanie ochronne. 
Chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV i wolnych rodników. 

Zapobiega fotostarzeniu, redukuje objawy przesuszenia i podrażnień, zmniejszając 
przy tym wrażliwość naczyń krwionośnych. Nadaje skórze przyjemną miękkość, 

blask i nawilżenie.
ZAWIERA

kwas boswelliowy, rooibos, tetrapeptide-14
SKŁADNIKI: Aqua, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Polysorbate 20, Sodium acrylate/Sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, Isohexadecane, Butylene glycol, Camellia sinensis extract, 

Aspalathus linearis extract, Boswellia serrata extract, Honey extract, Tetrapeptide-14, Butyryl pentapeptide, Beta caroten, C.I. 16290, C.I. 19140, Phenoxyethanol, Sodium benzoate, Benzyl 
alcohol, Dehydroacetic acid.



COLOR SUN 
CIAŁO

Zabieg na bazie peelingu i masażu opracowany z myślą o prawidłowym przygotowaniu 
skóry na promieniowanie UV. Specjalista w ochronie przed fotouszkodzeniami, przebar-
wieniami, zgrubieniem i suchością skóry. Zastosowanie kwasów PHA aktywuje i wzmacnia 
funkcje ochronne skóry, poprawia jej nawilżenie, a także hamuje powstawanie wolnych 
rodników zapobiegając uszkodzeniom wywołanym przez słońce. Zabieg ochrania struktu-
ry komórkowe, zmniejszając ryzyko oparzeń. Powstała opalenizna jest bardziej intensyw-
na i długotrwała, ma jednolity koloryt, a skóra jest rozświetlona, nawilżona, gładka 
i elastyczna.

WSKAZANIA
Przed opalaniem - jako zwiększenie ochrony skóry przed promieniowaniem UV.
Po opalaniu - w celu zniwelowania fotouszkodzeń, odbudowy skóry i ujednolicenia 
kolorytu

PROFESJONALNE PRODUKTY DO ZABIEGU
Pro Sun Peel, Pro Sun Cream

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
nałożyć PRO SUN PEEL wykonując delikatny masaż przez kilka minut. 
Pozostawić preparat pod okluzją przez ok. 10 min. Nie zmywać.
Nałożyć krem PRO SUN CREAM wykonując masaż przez ok. 10 minut. 
Pozostawić na skórze.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:
Zaleca się cykl przygotowujący wykonywany na miesiąc przed ekspozycją na słońce 
lub przed korzystaniem z solarium. Dla optymalnego rezultatu zaleca się wykonywanie 
zabiegów również po okresie opalania skóry.
Częstotliwość zabiegu: 1 - 2 tygodniowo. Czas trwania zabiegu to ok. 30 minut.



PRO SUN PEEL  
Peeling do ciała, do masażu. Stworzony z myślą o prawidłowym przygotowaniu 

skóry do ekspozycji na promienie słoneczne i solarium. Specjalistyczny produkt, który 
zapobiega fotostarzeniu i foto uszkodzeniom skóry oraz jej pogrubieniu i suchości 

spowodowanych promieniowaniem. Obecność kwasów PHA pobudza i poprawia 
funkcjonowanie bariery ochronnej skóry, jej nawilżenie oraz hamuje działanie wolnych 
rodników zapobiegając w ten sposób uszkodzeniom wywołanym procesami utleniania 

wywołanymi promieniami UV. 
SKŁAD

Glukonodeltalakton, kwas laktobionowy, kwas jabłkowy w amfoterycznym 
roztworze aminokwasowym, mocznik, trimetyloglicyna, trójglicerydy hydrolizowane 

o krótkich łańcuchach, ekstrakt z winorośli właściwej w postaci polifenoli oraz ekstrakt 
z kurkumy długiej w postaci kurkuminy.  

DZIAŁANIE
• Ochrona struktur komórkowych.

• Zwiększenie odporności na poparzenia słoneczne.
• Intensywna i długotrwała opalenizna.

• Jednolity i świetlisty koloryt skóry.
• Skóra staje się miękka, elastyczna i jedwabista.

OSTRZEŻENIA
Produkt profesjonalny, wyłącznie do użytku zewnętrznego.  

SKŁADNIKI: Aqua, Gluconolactone, Propylene glycol, Glycerin, PEG-6 caprylic/capric glycerides, Arginine, Urea, Lactobionic, acid, Malic acid, Betaine, Sodium hydroxyde, Vitis vinifera fruit extract, 
Maltodextrin, Curcuma longa root, extract, Polysorbate 20, Xanthan gum, Citric acid, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid. 

COLOR SUN 
CIAŁO



COLOR SUN 
CIAŁO

KREM PRO SUN CREAM  
Krem do ciała o miękkiej i jedwabistej konsystencji ma właściwości drenujące 
i działa jako bufor. Idealny do masaży po peelingach, łatwo się wchłania, 
nie pozostawia śladów. Dzięki zawartości olejków roślinnych kompatybilnych 
ze skórą oraz mieszance witamin, aminokwasów i ekstraktów roślinnych wzmacnia 
funkcje obronne komórek i pozostawia skórę nawilżoną, elastyczną, jedwabiście 
miękką i rozświetloną. Zastosowanie kremu po zabiegach przy użyciu PRO SUN 
PEEL kończy etap przygotowania skóry do ekspozycji na promienie słoneczne. 
SKŁAD
Kwas laktobionowy w amfoterycznym aminokwasowym systemie tamponującym, 
trimetyloglicyna, pantenol, witamina E, olejek z kokosa, olejek ze słonecznika, 
ekstrakt z ostropestu plamistego pod postacią silimaryny. 
DZIAŁANIE
• Wzmacnia funkcje obronne skóry
• Nawilża i nadaje blask
• Pozostawia skórę miękką, elastyczną i jedwabiście gładką. 
OSTRZEŻENIA
Produkt profesjonalny, wyłącznie do użytku zewnętrznego.  

SKŁADNIKI: Aqua, Hydrogenated polydecene, Ethylhexyl palmitate, Isoamyl cocoate, Helianthus annuus seed oil, Beheneth-25, Glycerin, Behenyl alcohol, Cocos nucifera oil, Lactobionic 
acid, Arginine, Panthenol, Silybum marianum seed extract, Betaine, Tocopheryl acetate, Xylitol, Maltodextrin, Sodium polyacrylate, Benzyl alcohol, Benzoic acid, Sorbic acid, Parfum.



DERMOKOSMETYKI
KURACJA DOMOWA

LOVELY SUN



OCHRONA TWARZ 
COLOR SUN
KREM DO TWARZY – ŚREDNIA OCHRONA 
KOMPLEKS ANTY OXY-AGE / WITAMINA E / PHA / HDBM / KWAS FERULOWY  
Krem do twarzy na dzień dla wszystkich rodzajów skóry, zwłaszcza w przypadku 
dyschromii i fotostarzenia. Chroni przed UVA / UVB i długimi UVA. Dzięki ultra lekkiej 
konsystencji nadaje się również jako baza pod makijaż, utrzymuje skórę miękką 
i nawilżoną oraz gwarantuje jednolity koloryt.
1.69 fl. oz. - 50 ml
ZAWIERA
Witamina E, PHA, HDBM, kwas ferulowy, Pantenol, długie filtry UVB/UVA/UVA (long-λ UVA)
SKŁADNIKI: Aqua, Coconut alkanes, Dicaprylyl carbonate, Hydrogenated polydecene, Cyclopentasiloxane, Polysilicone-11, Steareth-2, Glycerin, Cetearyl alcohol, Steareth-21, Bis-ethylhexyloxyphenol 
methoxyphenyl triazine, Acrylates/C12-22 alkyl methacrylate copolymer, Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol (nano), Gluconolactone, Simmondsia chinensis seed oil, Diethylamino 
hydroxybenzoyl hexylbenzoate, Ethylhexyl triazone, Bis-Ethylhexyl hydroxydimethoxy benzylmalonate, Butylmethoxydibenzoyl methane, Panthenol, Tocopheryl acetate, Ferulic acid, Arginine, Coco-capryla-
te/caprate, Tocopherol, HDI/Trimethylol hexyllactone crosspolymer, Polymethylsilsesquioxane,Sodium polyacrylate, Decyl glucoside, Coco-glucoside, Xanthan gum, Disodium lauryl sulfosuccinate, Polygly-
ceryl-3 caprate, Sodium gluconate, Propylene glycol, Dimethicone, Benzoic acid, Sorbic acid, Benzyl alcohol, Phenoxyethanol, Ethyhexylglycerin, Sodium benzoate, Parfum, Butylphenyl methylpropional, 
Benzyl salicylate, Coumarin, Limonene.

SEVEN PLUS
KREM DO TWARZY – WYSOKA OCHRONA 
KOMPLEKS ANTY OXY-AGE / WITAMINA E / PHA / HDBM / KWAS FERULOWY 
Krem na dzień z bardzo wysoką ochroną, idealny do jasnej skóry również z przebarwie-
niami. Zapewnia skuteczną ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniami 
UVA / UVB i długimi promieniami UVA. Działa profilaktycznie przeciw fotostarzeniu 
i przebarwieniom. Skuteczna osłona zmian barwnikowych, blizn i tatuaży. 
Dzięki ultralekkiej konsystencji Seven Plus może być również stosowany jako baza 
pod makijaż, gdyż utrzymuje skórę gładką i nawilżoną.
1.69 fl. oz. - 50 ml
ZAWIERA
Witamina E, PHA, HDBM, kwas ferulowy, pantenol, długie filtry UVB / UVA / UVA  (long-λUVA)
SKŁADNIKI: Aqua, Dicaprylyl carbonate, Hydrogenated polydecene, Cyclopentasiloxane, Coconut alkanes, Steareth-2, Butyl methoxydibenzoylmethane, Polysilicone-11, Ethylhexyl triazone, Ethylhexyl 
methoxycinnamate, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Coco-caprylate, Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, Glycerin, Cetearyl alcohol, Acrylates/C12-22 alkyl methacrylate 
copolymer, Steareth-21, Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol (nano), Gluconolactone, Bis-Ethylhexyl hydroxydimethoxy benzylmalonate, Octocrylene, Simmondsia chinensis seed oil, 
Tocopheryl acetate, Panthenol, Ferulic acid, Arginine, Polymethylsilsesquioxane, HDI/Trimethylol hexyllactone crosspolymer, Sodium polyacrylate, Coco-caprylate/caprate, Decyl glucoside, Coco-glucoside, 
Disodium lauryl sulfosuccinate, Polyglyceryl-3 caprate, Xanthan gum, Sodium gluconate, Dimethicone, Propylene glycol, Sorbic acid, Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Ethyhexylglycerin, Benzoic acid, 
Phenoxyethanol, Parfum, Butylphenyl methylpropional, Benzyl salicylate, Coumarin, Limonene.



OCHRONA CIAŁO
SUNNY 

KREM DO CIAŁA – ŚREDNIA OCHRONA 
KOMPLEKS ANTY OXY-AGE / WITAMINA E / PHA / HDBM / KWAS FERULOWY  

Emulsja słoneczna o średniej ochronie zawierająca kompleks cennych lipidów 
o działaniu zmiękczającym i nawilżającym, pantenol, HDBM i witaminę E, o działaniu 
przeciwutleniającym i przeciwrodnikowym. Chroni przed długotrwałym uszkodzeniem 

UVA / UVB i długimi UVA. Idealna dla opalonej już skóry i cery średniej (fototypy 4-5). 
Sunny zapewnia ochronę, nawilżenie, odżywienie i elastyczność skóry oraz idealną 

i trwałą opaleniznę w całkowitym bezpieczeństwie.
5.07 fl. oz. - 150 ml

ZAWIERA
Witamina E, PHA, HDBM, kwas ferulowy, pantenol, długie filtry UVB / UVA / UVA  (long-λ UVA)

SKŁADNIKI: Aqua, Cyclopentasiloxane, Diethylhexyl carbonate, Hydrogenated polydecene, Ethylhexyl palmitate, Stearyl dimethicone, Glycerin, Coconut alkanes, Bis-ethylhexyloxyphenol 
methoxyphenyl triazine, Acrylates/C12-22 alkyl methacrylate copolymer, Sodium polyacrylate, Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol (nano), Persea gratissima oil, Gluconolactone, 

Disodium cetearyl sulfosuccinate, Bis-Ethylhexyl hydroxydimethoxy benzylmalonate, Diethylamino hydroxybenzoyl hexylbenzoate, Ethylhexyl triazone, Butyrospermum parkii butter, Oryza sativa 
starch, Tocopheryl acetate, Panthenol, Ferulic acid, Arginine, Dicaprylyl carbonate, Dimethiconol, Decyl glucoside, Coco-caprylate/caprate, Cetylhydroxyethyl cellulose, Coco-glucoside, Polyglyce-

ryl-3 caprate, Xanthan gum, Disodium lauryl sulfosuccinate, Propylene glycol, Sodium benzoate, Ethylhexylglycerin, Benzoic acid, Sorbic acid, Benzyl alcohol, Phenoxyethanol, Parfum, Limonene, 
Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional, Coumarin, Linalool, Hexyl cinnamal, Citral.

SEVEN PLUS
KREM DO CIAŁA – BARDZO WYSOKA OCHRONA 

KOMPLEKS ANTY OXY-AGE / WITAMINA E / PHA / HDBM / KWAS FERULOWY 
Bardzo wysoka ochrona w emulsji słonecznej zawierającej kompleks cennych lipidów 
o działaniu zmiękczającym i nawilżającym, kwas ferulowy, pantenol, HDBM i witaminę 

E o działaniu przeciwutleniającym i przeciwrodnikowym. Chroni przed długotrwałym 
uszkodzeniem UVA / UVB i długimi UVA. Idealna dla bardzo delikatnej skóry 

(typy skóry 1-3), Seven Plus zapewnia wysoką ochronę, nawilżenie, 
odżywienie i elastyczność skóry, oraz doskonałą i długotrwałą opaleniznę 

w całkowitym bezpieczeństwie.
5.07 fl. oz. - 150 ml

ZAWIERA
Witamina E, PHA, HDBM, kwas ferulowy, pantenol, długie filtry UVB / UVA / UVA  (long-λ UVA)

SKŁADNIKI: Aqua, Cyclopentasiloxane, Diethylhexyl carbonate, Hydrogenated polydecene, Ethylhexyl triazone, Ethylhexyl methoxycinnamate, Diethylamino hydroxybenzoyl hexylbenzoate, Butyl 
methoxydibenzoylmethane, Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, Glycerin, Acrylates/C12-22 alkyl methacrylate copolymer, Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol 

(nano), Stearyl dimethicone, Sodium polyacrylate, Persea gratissima oil, Gluconolactone, Disodium cetearyl sulfosuccinate, Octocrylene, Bis-Ethylhexyl hydroxydimethoxy benzylmalonate, 
Butyrospermum parkii butter, Ferulic acid, Tocopheryl acetate, Panthenol, Arginine, Oryza sativa starch, Cetyl hydroxyethylcellulose, Dicaprylyl carbonate, Coconut alkanes, Decyl glucoside, 
Sodium benzoate, Coco-glucoside, Dimethiconol, Polyglyceryl-3 caprate, Coco-caprylate/caprate, Disodium lauryl sulfosuccinate, Propylene glycol, Xanthan gum, Benzoic acid, Sorbic acid, 

Ethylhexylglycerin, Benzyl alcohol, Phenoxyethanol, Parfum, Limonene, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional, Coumarin, Linalool, Hexyl cinnamal, Citral.



INTENSYFIKATOR 
OPALANIA

SUN SYSTEM
WZMACNIACZ OPALENIZNY
TAN ACTIVATOR / PHA / WITAMINA E
Miękka i przyjemna emulsja, która przyspiesza i wzmacnia naturalną opaleniznę. 
Zawiera „Suntan Activator Complex”, innowacyjny, naturalny kompleks bioaktywujący 
syntezę melaniny i przyspieszacz opalenizny. Zawiera substancje kojące, przeciwutlenia-
jące i odświeżające, które utrzymują skórę miękką i chronioną przed nadmierną sucho-
ścią spowodowaną promieniami UV. W celu uzyskania optymalnych efektów, stosuj 
Sun System codziennie, zaczynając od tygodnia przed ekspozycją. Kontynuuj kurację 
podczas i po ekspozycji, aby naprawić i przedłużyć opaleniznę.
6.76 fl. oz. - 200 ml
ZAWIERA
Tyrozyna, octapeptide-5, ekstrakt z kurkumy i orzecha włoskiego, karnozyna, ryboflawina, witamina E, PHA, 
żel aloe vera, pantenol, pula cennych olejów roślinnych
SKŁADNIKI: Aqua, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl palmitate, Gluconolactone, Glycerin, Panthenol, Hydrogenated polydecene, Tyrosine, Steareth-21, Steareth-2, Ceterayl alcohol, Arginine, Simmondsia 
chinensis seed oil, Prunus amygdalus dulcis oil, Triticum vulgare germ oil, Curcuma longa leaf extract, Chamomilla recutita flower extract, Maltodextrin, Carnosine, Aloe barbadensis leaf juice powder, 
Octapeptide-5, Riboflavin, Oryza sativa starch, Tocopheryl acetate, Dicaprylyl carbonate, Juglans regia shell extract, Sodium polyacrylate, Polyglyceryl-3 caprate, Tocopherol, Sodium gluconate, Citric 
acid, Dimethicone, Dimethiconol, Phenoxyetanol, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Parfum, Limonene, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional, Coumarin, Linalool, Hexyl cinnamal, Citral.



MLECZKO 
PO OPALANIU

HYDRA SUN
MLECZKO PO OPALANIU 

ALOE / PHA / WITAMINA E
Hydra Sun, mleczko po opalaniu na bazie żelu Aloe Vera o działaniu intensywnie 

nawilżającym i odżywczym. Daje natychmiastowe przyjemne uczucie komfortu i ulgi. 
Zawiera ekstrakty o działaniu kojącym i naprawczym, silnie chroni przed fotoinduko-

wanym uszkodzeniem oksydacyjnym, działa przeciwutleniająco i przeciwrodnikowo. 
Zawiera żel z aloesu, kwas glicyretynowy, pantenol, witaminę E, PHA, kwas ferulowy 

oraz kompleks cennych olejów roślinnych.  Ultra lekka konsystencja zapewniająca 
najwyższy komfort i łatwość rozprowadzania.

6.76 fl. oz. - 200 ml
ZAWIERA

Żel z aloesu, kwas glicyretynowy, pantenol, witamina E, PHA, kwas ferulowy, 
kompleks cennych olejów roślinnych

SKŁADNIKI: Aqua, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl palmitate, Panthenol, Glycerin, Gluconolactone, Persea gratissima oil, Isoamyl cocoate, Hydrogenated polydecene, Steareth-21, Steareth-2, 
Ceterayl alcohol, Tocopheryl acetate, Prunus armeniaca oil, Triticum vulgare germ oil, Prunus amygdalus dulcis oil, Simmondsia chinensis seed oil, Chamomilla recutita flower extract, 

Maltodextrin, Aloe barbadensis leaf juice powder, Chondrus crispus, Ferulic acid, Oryza sativa starch, Sodium polyacrylate, Glycyrrhetinic acid, Dicaprylyl carbonate, Tocopherol, Glucose, Citric 
acid, Polyglyceryl-3 caprate, Sodium gluconate, Polysilicone-11, Xanthan gum, Dimethicone, Dimethiconol, Carpylyl glycol, Phenoxyethanol, Ethyhexylglycerin, Dehydroacetic acid, Benzyl 

alcohol, Parfum, Benzyl salicylate, Coumarin, Hexyl cinnamal, Eugenol.
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