
Aloe
Sunscreen
Алое сънскрийн ви позволява да се радвате на слънцето, без 
вредните му лъчи да съсипват кожата ви. Водоустойчивата 
формула предлага широкоспектърна защита от UVA и UVB 
лъчите с фактор 30, като същевременно овлажнява кожата 
с успокояващ гел от вътрешността на листата на алое вера. 
Мощен и нежен, Алое сънскрийн предпазва цялото семейство, 
където и да ви отведе следващото приключение.

СПИРА UVA
И UVB ЛЪЧИ

КАКВО Е  SPF 30?
Слънцезащитният фактор или SPF числото ви ориентира колко 
време ще отнеме на ултравиолетовите лъчи да зачервят кожата ви, 
когато използвате съответния продукт точно според инструкциите, 
в сравнение с времето за изгаряне на незащитена кожа. С крем 
със SPF 30 можете да стоите на слънце 30 пъти по-дълго, отколкото 
без предпазен продукт. Слънцезащитният фактор 30 позволява на 
около 3% от UVB лъчите да стигнат до кожата ви.



КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ UVA И UVB ЛЪЧИТЕ?
UVA лъчите представляват 95% от лъчението, стигащо до Земята. Те проникват дълбоко 
в кожата и играят сериозна роля за стареенето и образуването на бръчки. UVA лъчите са 
постоянни независимо от атмосферните условия (проникват през облаци, стъкло и др.)  
UVB лъчите имат по-разрушително действие върху външните слоеве на кожата и причиняват 
зачервяване и изгаряне. Ефектът им е още по-вреден, когато е подсилен от висока надморска 
височина, отразяващи повърхности, сняг и лед, които в някои случаи могат и да удвоят 
въздействието им. Алое сънскрийн ви осигурява широкоспектърна защита, която ви предпазва 
и от UVA, и от UVB лъчите.

МИНЕРАЛНИ ИЛИ ХИМИЧНИ ФИЛТРИ  
ПРОТИВ UVA И UVB ЛЪЧИ
+ Минералните слънчеви филтри 

представляват минерали, които нанасяме 
по повърхността на кожата, за да отразяват 
ултравиолетовите лъчи. Химическите 
филтри са молекули, които попиват в 
кожата и преобразуват вредните UV лъчи в 
топлина

+ Цинковият оксид е натурален минерал, 
който при нанасяне върху кожата има 
способността да филтрира UVA и UVB 
радиацията. Слънцезащитните продукти 
се използват за предпазване на кожата от 
вредните ултравиолетови слънчеви лъчи

+ Тъй като минералната слънцезащита остава 
само на повърхността, тя е далеч по-добър 
вариант за хората с чувствителна кожа

+ Минералните слънцезащитни съставки 
действат по-бързо от химическите, 
които трябва да попият в кожата, за да 
преобразуват светлинната енергия в 
топлинна

КАКВО ОЗНАЧАВА МНОГО ВОДОУСТОЙЧИВ?
Всички слънцезащитни продукти, продавани 
като водоустойчиви, трябва да притежават 
категория 40 или 80. Тя указва колко дълго 
продължават да действат при плуване или 
потене. С други думи след 40 или 80 минути 
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плуване или потене трябва да нанесете 
слънцезащитния крем отново. Алое 
сънскрийн притежава категория 80, което 
означава, че можем да го наречем „много 
водоустойчив“.

КАК ДА НАНАСЯТЕ СЛЪНЦЕЗАЩИТНИЯ СИ  
КРЕМ ПРАВИЛНО? 
Нанасяйте обилно и равномерно 15-30 минути 
преди излагане на слънце и отново на всеки 
два часа. Нанасяйте по-често след къпане и 
потене. Използвайте точното количество от 
продукта и го разнасяйте равномерно по всяка 
част на тялото. Затоплете лосиона в ръце за 
по-голяма лекота на нанасяне и втрийте с леки 
кръгови движения, уверявайки се, че е попил 
напълно.

Указания:
Съвет за по-лесно нанасяне без бели следи 
и равномерно разпределяне на крема: 
изстискайте необходимото количество 
в едната длан, с потупване разнесете по 
двете длани и отново с потупване нанесете 
на повече места по тялото и чак след това 
размажете, за да покриете цялата кожа.
Не забравяйте да си купувате нови 
слънцезащитни кремове редовно, защото този 
тип продукти с времето се окисляват и губят 
ефикасността си.
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