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Een bruiningsversneller dat de huid goed voorbereid op de zon.

Een egale, goudkleurige en zeer intense tan.

Promotor complex tanning (Oleyl Tyrosine, Luffa 
Bloedgras Zaadolie, Oliezuur): Bevordert een snellere en gelijkmatiger bruinings-
processen herstelt de huidbarrière. Belangrijkste eigenschappen van deze ingre-
diënten zijn het stimuleren van de activiteit van melanocyten en de migratie 
van melanine, het regenereren van beschadigde huid lipiden en het voorkomen 
van vochtverlies tijdens blootstelling aan de zon. Klinisch onderzoek op een 
dosis van 1,75% van een actieve tanning mix heeft geleid tot een stijging van 69% 
in vergelijking met een placebo. Deze studies werden uitgevoerd met een in vivo 
proef genaamd “versnelde tanning tests” op 15 personen in 12 dagen. Het gebruik 
van dit product bewijst een snellere en langdurigere tan door hoge absorbtie.
Beta-Caroteen (Caroteen): Voorloper van de vorming van vitamine A. Vertraagt 
de vorming van rimpels en een schrale huid. Leidt tot een herstel van de huid 
waardoor het de kracht verhoogt, vooral in de koude maanden.
Olie van plantaardige oorsprong (Dicaprylyl carbonaat): plantaardige olie met 
een zeer hoge penetratie capaciteit, kan snel ingemasseerd worden, niet vettig, 
goede moisturizer voor de huid.
Olieachtig extract van de peen (Daucus peen extract): Verkregen door extractie 
van de gedroogde peen met specifieke oliën, caroteen (voorlopers van vitamine 
A), fytosterolen, pectine en een uitgebreide glyco-eiwit. Verrijkt het product van 
vitamine A en heeft een voedend en verzachtend effect.
Citroenzuur (Citroenzuur): Normaliseert de natuurlijke huid pH. Een zure pH 
helpt de beschermlaag hydro-acid-lipid van de huid in optimale en efficiënte 
conditie te houden.

Amber en meloen

Bevordert een meer intense en langdurige tan. Beschermt tegen uitdroging, en 
houdt de huid soepel en gehydrateerd. Gelijkmatig en natuurlijk bruinen.

Breng aan op het gewenste gebied en masseer in tot het volledig geabsorbeerd 
is. Herhaal de toepassing desgewenst.

150 ml tube
12 M
Aqua, cocoglycerides, glycerin, hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl 
taurate copolymer, isohexadecane, dicaprylyl carbonate, aloe barbadensis gel, 
parfum, phenoxyethanol, helianthus annuus seed oil, polysorbate 60, oleyl tyro-
sine, tocopheryl acetate, sodium dehydroacetate, luffa cylindrica seed oil, ben-
zoic acid, oleic acid, hydrolyzed ulva lactuca extract, linalool, dehydroacetic acid, 
citric acid, beta-carotene, daucus carota extract, benzyl salicylate, coumarin, 
ethylhexylglycerin, polyaminopropyl biguanide, citronellol, alpha-isomethyl ionone, 
geraniol.

Gewijd aan

Resultaat

Belangrijkste functies  
-werkzame bestanddelen

Geur

Het product
Beschrijving:

Toepassing en gebruik

Verpakking
Houdbaarheid na opening
Ingrediënten
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De zonnebrandemulsie van schaduw, rust en herstel.

Herstelt de juiste hydratatie van de opperhuid.
- Voedt diep, vermijdt het gevaar van schilferen
- Versterkt de afweermechanismen; bereidt de huid voor op een volgend
zonne-bad.

ALFA-BISABOLOL (BISABOLOL): Werkzame stof 
geëxtraheerd uit de etherische olie van kamille. Hoofdverantwoordelijk (samen 
met chamazuleen) voor de kenmerken van kamille. Werkt kalmerend en anti-
inflammatoire. Samen met kamille, versterkt het de kalmerende werking.
Shea Butter vloeistof (Butyrospermum Parkil Olie): zeer beschermend en pre-
ventief voor huidschade veroorzaakt door blootstelling aan licht, zoals de vor-
ming van vrije radicalen en voortijdige verschijning van rimpels, maar ook schade 
als gevolg van overmatige blootstelling aan de zon.
Glycolic Extract van groene thee (Camelia Sinensis Extract): rijk aan tannine 
en polyfenolen met antioxidant activiteit, vrije radicalen (veel hoger dan die van 
vitamine C) en anti-inflammatoire. Regenereert, verzacht en vernieuwt de huid.
Factor van moisture (Lactic Acid, Sodium Lactate, Ureum, Natriumbenzoaat, 
Inositollniacetamide, Sodium PCA, Fructose, Glicine): Mengsel van stoffen die 
een rol spelen in het vochtherstellend vermogen van de huid.
Plantaardige Glycerine (Glycerine): Molecule polialcoholic. Beschikt over kenmer-
ken vergelijkbaar met suiker en bezit een natuurlijk vermogen om water te 
behouden. Ook gebruikt voor zijn bevochtigende en moisturizend effect.
Mengsel van natuurlijke antioxidanten (Ascorbylpalmitaat, Lecithine, Citroen-
zuur, Topopherol)

Papaya en passievruchten

Brengt de huid opnieuw in balans en hydrateert. Bevordert de natuurlijke her-
stelsynthese en verlengt de tan intensiteit en uitstraling van de huid.

Breng aan op het gewenste gebied en masseer in tot het volledig geabsorbeerd 
is. Herhaal de toepassing desgewenst.

150 ml tube
12 M
Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter , Cetyl Al-
cohol, Peg-20 Methyl Glucose Sesquistearate, Theobroma Grandiflorum Seed 
Butter, Camelia Sinensis Leaf Water, Methyl Glucose Sesquistearate, Propylene 
Glycol, Phenoxyethanol, Profumo, Sodium Lactate, Sodium Pca, Lactic Acid, 
Carbomer, Sodium Dehydroacetate, Sodium Hydroxide, Bisabolol, Dimethicone, 
Benzoic Acid, Fructose, Inositol, Urea, Niacinamide, Glycine, Dehydroacetic Acid, 
Disodium Edta, Camelia Sinensis Extract, Lecithin, Ethylhexylglycerin, Polyamino-
propyl Biguanide, Tocopherol, Sodium Benzoate, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid.

Gewijd aan

Resultaat

Belangrijkste functies  
-werkzame bestanddelen

Geur

Het product
Beschrijving:

Toepassing en gebruik

Verpakking
Houdbaarheid na opening
Ingrediënten
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Heerlijke, goed verdelende zonnebrandcrème voor snelle en vooral intense tan.

Beschermt en zeer effectief tegen ultraviolette straling.
  
Zonnefilter UVA (Butyl 
Methoxydibenzoylmethane): Chemisch filter, goed oplosbare poeder in de olie-
fase, geschikt om het product de mogelijkheid te geven tot het beschermen 
van de huid tegen zonnestraling cdi UVA type. Niet geschikt voor overmatige  
blootstelling aan zonlicht.
Beta-Caroteen (Caroteen): Voorloper van de vorming van vitamine A. Vertraagt 
de vorming van rimpels en een schrale huid. Leidt tot een herstel van de huid 
waardoor het de kracht verhoogt, vooral in de koude maanden.
Shea Butter (Butyrospermum Parkil Butter): Goede filteringscapaciteit met 
respect voor de zon. Zeer beschermend en preventief tegen huidschade ver-
oorzaakt door blootstelling aan licht, zoals de vorming van vrije radicalen en 
voortijdige verschijning van rimpels, maar ook schade als gevolg van overmatige 
blootstelling aan de zon.
Oryzanol: Heeft de mogelijkheid om het beschadigende deel van de stralen van 
de zon te filteren, die elke dag op de huid inwerken. Niet alleen wanneer men 
wordt blootgesteld aan tanning. Dagelijks gebruik van dit filter beschermt de 
collageen en elastische vezels van de lederhuid tegen schade, veroorzaakt door 
UVA-lichtstralen. Dus een waardevol ingrediënt niet alleen in zonnebescherming, 
maar ook in alledaagse crèmes.
Mengsel van natuurlijke antioxidanten (Ascorbylpalmitaat, Lecithine, Citroen-
zuur, Tocopherol): synergetisch mengsel van stoffen in een stabiele vorm, be-
staan in de natuur of vloeien voort uit natuurlijke ingrediënten met antioxidant 
activiteit. Deze mix zorgt voor brede epidermale beschermende maatregelen, 
behoud van het pre-gevoel van werkzame stoffen voor een zeer lange periode 
en het uitstellen van de natuurlijke oxidatie van Vitamine E.

Anijs en Sambuco

Voor een langdurige en egale tan. Blootstelling aan de zon is veilig, beschermt en 
geeft een zorgeloze vrijheid om te genieten van de zon.

Breng het product aan vóór blootstelling aan de zon. Breng regelmatig aan om be-
schermd te blijven, vooral na het transpireren of na het zwemmen en afdrogen.

150 ml tube
12 M
Aqua, c12-15 alkyl benzoate, ethylhexyl methoxycinnamate, glycerin, cetearyl iso-
nonanoate, phenoxyethanol, butyl methoxydibenzoylmethane, butyrospermum 
parkii butter , dicaprylyl carbonate, octocrylene, ammonium acryloyldimethyltau-
rate/vp copolymer, cetearyl alcohol, ceteareth-20, parfum, ethylhexyl triazone, 
cocoglycerides, ethylhexylglycerin, glyceryl stearate, sodium dehydroacetate, 
tocopheryl acetate, lauryl glucoside, polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, ben-
zoic acid, citric acid, cetyl palmitate, ceteareth-12, oryzanol, oryza sativa starch, 
vaccinium macrocarpon seed oil, oryza sativa bran oil, lecithin, dehydroacetic 
acid, linalool, beta-carotene, benzyl salicylate, coumarin, tocopherol, polyaminop-
ropyl biguanide, ascorbyl palmitate, citronellol, alpha-isomethyl ionone, geraniol.
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Voor een mooi getinte, goed beschermde en verzorgde huid het hele jaar door

Beschermt en zeer effectief tegen ultraviolette straling.

Zonnefilter UVA (Butyl 
Methoxydibenzoylmethane): Chemisch filter, goed oplosbare poeder in de olie-
fase, geschikt om het product de mogelijkheid te geven tot het beschermen 
van de huid tegen zonnestraling cdi UVA type. Niet geschikt voor overmatige  
blootstelling aan zonlicht.
Rijst Crusca Olie (Oryza Sativa Bran Oil): Zeer verzachtend en voedend. Ge-
schikt voor de geïrriteerde en delicate huid, om de verzachtende en verkoelende 
eigenschappen. Antioxidant eigenschappen tegen de schadelijke werking van 
vrije radicalen en licht beschermend aangezien het een straling absorbeert met 
een golflengte van 290 en 315 nm.
Zaadolie van Cranberry (Vaccinium Macrocarpon zaadolie): is rijk aan tocoferol 
(vitamine E) en andere antioxidanten, zoals  omega 3, 6 en 9. Cranberry zaadolie 
is een goede moisturizer, helpt tegen een jeukende en geïrriteerde huid.
Rijstpoeder (Oryza Sativa zetmeel): Zeer verzachtend en voedend. Geschikt voor 
de geïrriteerde en delicate huid om haar verzachtende en verkoelende eigen-
schappen.
Mengsel van natuurlijke antioxidanten (Ascorbylpalmitaat, Lecithine, Citroen-
zuur, Tocopherol): synergetisch mengsel van stoffen in een stabiele vorm, be-
staan in de natuur of vloeien voort uit natuurlijke ingrediënten met antioxidant 
activiteit. Deze mix zorgt voor brede epidermale beschermende maatregelen, 
behoud van het pre-gevoel van werkzame stoffen voor een zeer lange periode 
en het uitstellen van de natuurlijke oxidatie van Vitamine E.

Thee bessen en oranje bloemen

Zacht en voedend. Ook ideaal voor de gevoelige gebieden of gebieden die veel 
worden blootgesteld aan de zon (bijv. neus, hals, enz.).

Breng het product aan vóór blootstelling aan de zon. Breng regelmatig aan om 
beschermd te blijven, vooral na het transpireren of na het zwemmen en afdro-
gen.

150 ml tube
12 M
Aqua, c12-15 alkyl benzoate, ethylhexyl methoxycinnamate, glycerin, butyl me-
thoxydibenzoylmethane, cetearyl isononanoate, phenoxyethanol, butyrosper-
mum parkii butter , dicaprylyl carbonate, octocrylene, ammonium acryloyldi-
methyltaurate/vp copolymer, cetearyl alcohol, ceteareth-20, parfum, ethylhexyl 
triazone, cocoglycerides, ethylhexylglycerin, glyceryl stearate, sodium dehydro-
acetate, tocopheryl acetate, lauryl glucoside, polyglyceryl-2 dipolyhydroxystea-
rate, benzoic acid, citric acid, cetyl palmitate, ceteareth-12, ryzanol, oryza sativa 
starch, vaccinium macrocarpon seed oil, oryza sativa bran oil, lecithin, dehydro-
acetic acid, linalool, beta-carotene, benzyl salicylate, coumarin, tocopherol, po-
lyaminopropyl biguanide, ascorbyl palmitate, citronellol, alpha-isomethyl ionone, 
geraniol
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Zeer beschermend voor de gevoelige huid.

Beschermt effectief tegen UVA en UVB straling, voorkomt de vorming van rim-
pels en houdt de huid glad en soepel.

Zonnefilter UVA (Butyl 
Methoxydibenzoylmethane): Chemisch filter, goed oplosbare poeder in de olie-
fase, geschikt om het product de mogelijkheid te geven tot het beschermen 
van de huid tegen zonnestraling cdi UVA type. Niet geschikt voor overmatige  
blootstelling aan zonlicht
Zonnefilter UVB (Ethylhexyl Methoxycinnate).
Zonnefilter UVB (Ethylhexyl Triazone).
Beta-Caroteen (Caroteen): Voorloper van de vormingvan vitamine A. Vertraagt 
de vorming van rimpels en een schrale huid. Leidt tot een herstel van de huid 
waardoor het de kracht verhoogt, vooral in de koude maanden.
Cupuaçu Butter Bio (Theobroma Grandiflorum zaad boter): Afgeleid van de plant 
Theobroma grandiflorum, waaruit de vrucht van de zaden is gewonnen. Een 
boter met een bijzondere concentratie van oliezuur, linoleenzuur, stearine en 
palmitine. De Cupuaçu boter heeft uitzonderlijke vochtherstellende, verstevigen-
de en herstellende eigenschappen.
Mengsel van natuurlijke antioxidanten (Ascorbylpalmitaat, Lecithine, Citroen-
zuur, Tocopherol): synergetisch mengsel van stoffen in een stabiele vorm, be-
staan in de natuur of vloeien voort uit natuurlijke ingrediënten met antioxidant 
activiteit. Deze mix zorgt voor brede epidermale beschermende maatregelen, 
behoud van het pre-gevoel van werkzame stoffen voor een zeer lange periode 
en het uitstellen van de natuurlijke oxidatie van Vitamine E.
Triglyceriden van natuurlijke kokosnoot (Cocoglycerides): zeer belangrijk voor 
een gezonde huid en goed functionerende talgklierproductie.

Kokos en rood fruit

Ideaal voor een (zeer) gevoelige huid of een huid met hyperpigmentatie. Zorgt 
voor een volledige bescherming; zelfs voor de allerkleinsten. Beschermt optimaal 
tegen roodheid en irritatie.

Breng het product aan vóór blootstelling aan de zon. Breng regelmatig aan om be-
schermd te blijven, vooral na het transpireren of na het zwemmen en afdrogen.

150 ml tube
12 M
Aqua, c12-15 alkyl benzoate, ethylhexyl methoxycinnamate, behenyl alcohol, tita-
nium dioxide, glyceryl stearate, butyl methoxydibenzoylmethane, ceteareth-20, 
phenoxyethanol, butyrospermum parkii butter , sodium cetearyl sulfate, dime-
thicone, hydrogenated dimer dilinoleyl/dimethylcarbonate copolymer, parfum, 
helianthus annuus seed oil, xanthan gum, cetyl palmitate, ceteareth-12, cetearyl 
alcohol, cocoglycerides, ethylhexyl triazone, theobroma grandiflorum seed butter, 
ethylhexylglycerin, citric acid, sodium dehydroacetate, tocopheryl acetate, beta-
carotene, benzoic acid, trimethoxycaprylylsilane, lecithin, dehydroacetic acid, 
daucus carota extract, linalool, limonene, tocopherol, polyaminopropyl biguanide, 
ascorbyl palmitate, cou- marin, hexyl cinnamal.

Gewijd aan

Resultaat

Belangrijkste functies  
-werkzame bestanddelen
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Voor een snel en optimaal bruiningsresultaat

Beschermt effectief tegen UVA en UVB straling, voorkomt de vorming van rim-
pels en houdt de huid glad en soepel.

Promotor complex tanning (Oleyl Tyrosine, Luffa Bloedgras Zaadolie, Oliezuur): 
Stimuleert en optimaliseert het bruiningsproces. Herstelt de barrière van de huid.
Zonnefilter UVA: Het enige fotostabiele UVA filter op de markt! Naast haar zon-
nestraling UVA filter heeft het ook een beschermende werking tegen radicalen. 
Een kleine hoeveelheid filter vermindert de vorming van vrije radicalen en dus de 
bijbehorende schade die tot een veroudering van de cel leidt.
Zonnefilter UVB (Ethylhexyl Triazone).
Zonnefilter UVB (octocrylene).
Mengsel van natuurlijke antioxidanten (Ascorbylpalmitaat, Lecithine, Tocophe-
rol): synergetisch mengsel van stoffen in een stabiele vorm, bestaan in de na-
tuur of vloeien voort uit natuurlijke ingrediënten met antioxidant activiteit. Deze 
mix zorgt voor brede epidermale beschermende maatregelen, behoud van het 
pre-gevoel van werkzame stoffen voor een zeer lange periode en het uitstellen 
van de natuurlijke oxidatie van Vitamine E.
Filters-Spectrum mix (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhe- 
XYL-Methoxycinnate
Bio Arganolie (Argania Spinosa olie): Argan is zeer rijk aan vele vitamines, vooral 
vitamine E. Ook rijk aan natuurlijke vetzuren en antioxidanten.
Wortel olie (Daucus wortel olie): wortelolie wordt gewonnen uit de wortels van 
de wilde peen, vaste plant van de Umberlliferae familie. Bevat caroteen, glyco-
proteïnen (extensin), pectine en fytosterolen.
Plantaardige olie (dicaprylyl carbonaat): uitstekend als een beschermende 
moisturizer wanneer aangebracht op een licht geïrriteerde huid, zoals na het 
bruinen, en andere situaties waar u niet alleen een belangrijke nutritionele actie 
wil, maar ook frisheid en zachtheid.
Plantaardige olie (Diethylhexyl carbonaat): Plantaardige olie met anti-oxidantei-
genschappen. Vitamine E (Tocopheryl Acetate)

Kokos en rood fruit

Gemakkelijk absorberende zonnespray op oliebasis. Niet vet en biedt een uitste-
kende bescherming tegen UVA en UVB stralen.

Breng het product aan vóór blootstelling aan de zon. Breng regelmatig aan om be-
schermd te blijven, vooral na het transpireren of na het zwemmen en afdrogen.

150 ml fles
12 M
Ethylhexyl palmitate, ethylhexyl methoxycinnamate, c12-15 alkyl benzoate, isopro-
pyl palmitate, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, octocrylene, diethyl-
hexyl carbonate, argania spinosa oil*, hydrogenated dimer dilinoleyl/dimethylcar-
bonate copolymer, dicaprylyl carbonate, ethylhexyl triazone, parfum, zea mays 
germ oil, daucus carota sativa root extract, tocopheryl acetate, oleoyl tyrosine, 
luffa cylindrica seed oil, oleic acid, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, 
geraniol, lecithin, tocopherol, ascorbyl palmitate.

Gewijd aan

Resultaat

Belangrijkste functies  
-werkzame bestanddelen
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Voor een goede bescherming tegen de zon.

Het beschermt effectief tegen UVA en UVB straling, voorkomt de vorming van 
rimpels en houdt de huid glad en soepel.

Promotor complex tanning (Oleyl Tyrosine, Luffa Bloedgras Zaadolie, Oliezuur): 
Stimuleert en optimaliseert het bruiningsproces. Herstelt de barrière van de huid
Zonnefilter UVA: Het enige fotostabiele UVA filter op de markt! Naast haar zon-
nestraling UVA filter heeft het ook een beschermende werking tegen radicalen. 
Een kleine hoeveelheid filter vermindert de vorming van vrije radicalen en dus de 
bijbehorende schade die tot een veroudering van de cel leidt.
Zonnefilter UVB (Ethylhexyl Triazone).
Zonnefilter UVB (octocrylene).
Mengsel van natuurlijke antioxidanten (Ascorbylpalmitaat, Lecithine, Tocophe-
rol): synergetisch mengsel van stoffen in een stabiele vorm, bestaan in de na-
tuur of vloeien voort uit natuurlijke ingrediënten met antioxidant activiteit. Deze 
mix zorgt voor brede epidermale beschermende maatregelen, behoud van het 
pre-gevoel van werkzame stoffen voor een zeer lange periode en het uitstellen 
van de natuurlijke oxidatie van Vitamine E.
Filters-Spectrum mix (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhe- 
XYL-Methoxycinnate
Bio Arganolie (Argania Spinosa olie): Argan is zeer rijk aan vele vitamines, vooral 
vitamine E, ook rijk aan natuurlijke vetzuren en antioxidanten.
Wortel olie (Daucus wortel olie): wortel olie wordt gewonnen uit de wortels 
van de wilde peen, vaste plant van de Umberlliferae familie; het bevat caroteen, 
glycoproteïnen (extensin), pectine en fytosterolen.
Plantaardige olie (dicaprylyl carbonaat): uitstekend als een beschermende 
moisturizer wanneer aangebracht op een licht geïrriteerde huid, zoals na het 
bruinen, en andere situaties waar u niet alleen een belangrijke nutritionele actie 
wil, maar ook frisheid en zachtheid
Plantaardige olie (Diethylhexyl carbonaat): Plantaardige olie met anti-oxidantei-
genschappen. oxidatie. Vitamine E (Tocopheryl Acetate)

Citroen, fruitig, bloemig, muskus.

Gemakkelijk absorberende zonnespray op oliebasis. Niet vet en biedt een uitste-
kende bescherming tegen UVA en UVB stralen.

Breng het product aan vóór blootstelling aan de zon. Breng regelmatig aan om be-
schermd te blijven, vooral na het transpireren of na het zwemmen en afdrogen.

150 ml fles
12 M
Ethylhexyl palmitate, ethylhexyl methoxycinnamate, diethylamino hydroxyben-
zoyl hexyl benzoate, c12-15 alkyl benzoate, isopropyl palmitate, octocrylene, ethyl-
hexyl triazone, diethylhexyl carbonate, argania spinosa oil*, hydrogenated dimer 
dilinoleyl/dimethylcarbonate copolymer, dicaprylyl carbonate, parfum, zea mays 
germ oil, daucus carota sativa root extract, tocopheryl acetate, oleoyl tyrosine, 
luffa cylindrica seed oil, oleic acid, lecithin, tocopherol, ascorbyl palmitate

Gewijd aan

Resultaat

Belangrijkste functies  
-werkzame bestanddelen

Geur

Het product
Beschrijving:

Toepassing en gebruik

Verpakking
Houdbaarheid na opening
Ingrediënten

Mink Beauty Concepts  |  Stationsstraat 4  |  3201 AS  Spijkenisse  |  t 088 33 66 800  |  info@minkbc.nl  |  www.minkbc.nl 



The Professional HealthCare
ProH S.r.l. Padova - Italy Tel. 049 870 5341

www.corpolibero.com

MONOGRAFIA

Voor een volledige bescherming tegen de zon.

Beschermt effectief tegen UVA en UVB straling, voorkomt de vorming van rim-
pels en houdt de huid glad en soepel.

Promotor complex tanning (Oleyl Tyrosine, Luffa Bloedgras Zaadolie, Oliezuur): 
Stimuleert en optimaliseert het bruiningsproces. Herstelt de barrière van de huid
Zonnefilter UVA: Het enige fotostabiele UVA filter op de markt! Naast haar zon-
nestraling UVA filter heeft het ook een beschermende werking tegen radicalen. 
Een kleine hoeveelheid filter vermindert de vorming van vrije radicalen en dus de 
bijbehorende schade die tot een veroudering van de cel leidt.
Zonnefilter UVB (Ethylhexyl Triazone).
Zonnefilter UVB (octocrylene).
Zonnefilter UVB en UVA (Bis-Ethylhexyloxyphenol Triazine Methoxyphenyl): In 
vet oplosbare zonnebrandcrème UVA/ UVB breed spectrum. De maximale ab-
sorptie pieken liggen bij UVA in de 30nm zone en 310nm in het UVB gebied.
Mengsel van natuurlijke antioxidanten (Ascorbylpalmitaat, Lecithine, Tocophe-
rol): synergetisch mengsel van stoffen in een stabiele vorm, bestaan in de na-
tuur of vloeien voort uit natuurlijke ingrediënten met antioxidant activiteit. Deze 
mix zorgt voor brede epidermale beschermende maatregelen, behoud van het 
pre-gevoel van werkzame stoffen voor een zeer lange periode en het uitstellen 
van de natuurlijke oxidatie van Vitamine E.
Plantaardige olie (dicaprylyl carbonaat): uitstekend als een beschermende 
moisturizer wanneer aangebracht op een licht geïrriteerde huid, zoals na het 
bruinen, en andere situaties waar u niet alleen een belangrijke nutritionele actie 
wil, maar ook frisheid en zachtheid.
Plantaardige olie (Diethylhexyl carbonaat): plantaardige olie van belangrijke 
eigenschappen: bestand tegen oxidatie, terwijl er geen antioxidanten en betere 
oplosmiddelpower worden toegevoegd dan vergelijkbare olie.
Vitamine E (Tocopheryl Acetate)
Specifieke Polymeer (Gehydrogeneerde Dimeer Dilinoleyl / Dimethylcarbonate 
Copolymeer): Vormt een onzichtbare barrière voor water, het is beschermend 
en verzachtend op de huid zonder de poriën te verstoppen.

Thee bessen en oranje bloemen.

Zonnespray, absorbeert gemakkelijk, geschikt voor intensieve zonne-condities en 
geschikt voor de meest gevoelige huid.

Breng het product aan vóór blootstelling aan de zon. Breng regelmatig aan om be-
schermd te blijven, vooral na het transpireren of na het zwemmen en afdrogen.

150 ml fles
12 M
Ethylhexyl palmitate, ethylhexyl methoxycinnamate, diethylamino hydroxyben-
zoyl hexyl benzoate, isopropyl palmitate, c12-15 alkyl benzoate, bis-ethylhexy-
loxyphenol methoxyphenyl triazine, ethylhexyl triazone, dicaprylyl carbonate, 
hydrogenated dimer dilinoleyl/dimethylcarbonate copolymer, parfum, tocopheryl 
acetate, oleoyl tyrosine, luffa cylindrica seed oil, alpha-isomethyl ionone, couma-
rin, oleic acid, lecithin, citral, tocopherol, limonene, ascorbyl palmitate.

Gewijd aan

Resultaat

Belangrijkste functies  
-werkzame bestanddelen

Geur

Het product
Beschrijving:

Toepassing en gebruik

Verpakking
Houdbaarheid na opening
Ingrediënten
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