


ΤΑΣΕΙΣ

Προϊόντα προστασίας του προσώπου - η κατηγορία των  

κύριων προϊόντων του τομέα της αντηλιακής προστασίας-

είχε μια θετική ανάπτυξη (+2%). Υπάρχει μια ανερχόμενη  

τάση στην αγορά αντηλιακών υψηλής προστασίας(SPF 50+)  

και μια αυξανόμενη εστίαση στις βλαβερές συνέπειες της  

υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο.

Εκτιμάται ότι μεταξύ 4,000 και 6,000 τόνους

αντηλιακών καταλήγουν στους κοραλλιογενείς ύφαλους κάθε  

χρόνο.

Ένας αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών ισχυρίζονται ότι  

θέλουν να προστατέψουν το περιβάλλον και τη θαλάσσια  

βιοποικιλότητα με τις αγορές τους: 37% των καταναλωτών  

είναι ευαίσθητοι στο θέμα της οικολογικής βιωσιμότητας  

και 52% είναι τόσο αποφασισμένοι να μειώσουν την  

επίδρασή τους στο περιβάλλον και τη θαλάσσια  

βιοποικιλότητα που θα πλήρωναν παραπάνω για να  

αγοράσουν βιώσιμα και οικολογικά καλλυντικά προϊόντα.  

Μια σειρά πολλαπλών στόχων κατάλληλη για όλες τους  

φωτότυπους του δέρματος, από παιδιά έως ανθρώπους που  

ασκούν αθλήματα. Διαθέσιμα σε ποικιλία καλλυντικών  

μορφών: κρέμες, γαλακτώματα, υγρά, σπρέυ, στικ, για  

χρήση στην παραλία, στην πόλη και στο βουνό.



SUMMER PARADISE SUNCARE
Όλα τα αντηλιακά προϊόντα της Vagheggi είναι φιλικά  

προς το περιβάλλον και τηρούν τις κατευθυντήριες  

γραμμές τόσο των θαλάσσιων βιολόγων όσο και των  

καινοτόμων ερευνών σχετικά με τα συστήματα υπεριώδους  

διήθησης, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία της  

θαλάσσιας ζωής και της βιοποικιλότητας.

"I LOVE CORALS" LOGO

Υπάρχει ακόμη ένα μακρύς δρόμος ώστε να διασφαλιστεί η  

ισορροπία μεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Παρόλο που  

η διεθνής νομοθεσία και πιστοποίηση δεν είναι ακόμη  

ευθυγραμμισμένες, ο στόχος είναι η ανάπτυξη τύπων με  

περιβαλλοντική συμβατότητα και την ανθρώπινη ασφάλεια. Σύμφωνα  

με τον Hawaii Reef Bill, η Vagheggi έχει αναπτύξει μια ολιστική  

και βιώσιμη γκάμα αντηλιακών, με επιλογή φυτικών συστατικών και  

αναπτύσσοντας φόρμουλες που σέβονται τη φύση και βελτιστοποιούν  

την προστασία του δέρματος ενώ εγγυάται ένα ασφαλές, λαμπερό  

μαύρισμα. Όλα τα προϊόντα αντηλιακής προστασίας μας έχουν επάνω  

τη φράση "Amo i coralli" («αγαπώ τά κοράλλια") λογότυπο για να  

γνωστοποιήσει το βιώσιμο όραμα της εταιρείας ως απάντηση στην  

αυξανόμενη ηθική συνείδηση.



SUMMER PARADISE SUNCARE: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ  
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Χρησιμοποιήσαμε ένα καινοτόμο σύστημα προστασίας που  

αποτελείται από τρία ευκόλως βιοαποικοδομήσιμα χημικά  

αντιηλιακά και ένα μη νανο-ανόργανο αντηλιακό (δηλαδή που δεν  

περιέχει νανοσωματίδια), με άριστη δοσολογία για την προστασία  

UVA και UVB με την ελάχιστη ποσότητα αντιηλιακού και υφή  

υψηλής απόδοσης. Τα αντηλιακά που χρησιμοποιούνται δεν  

συσσωρεύονται στο δέρμα, είναι πολύ φωτοσταθερά και εγγυώνται  

μακρόχρονη προστασία.

ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η σειρά Summer Paradise δημιουργήθηκε με την έρευνα του  

καλύτερου περιβαλλοντικού προφίλ· βιοδιασπώμενες φόρμουλες με  

μειωμένη επίδραση στο υδάτινο περιβάλλον για να προστατέψουν  

και το δέρμα αλλά και τη θάλασσα.

Κατά μέσο όρο, τα προϊόντα φροντίδας Vagheggi είναι  

περισσότερo από 75% βιοδιασπώμενων υλικών και οι επιπτώσεις  

τους στο περιβάλλον είναι αμελητέες.



SUMMER PARADISE SUNCARE:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων  των 

ενώσεων που απελευθερώνονται σε  θαλάσσια 

περιβάλλον είναι ολοένα και πιο  σημαντική.

Μελέτες επιβεβαιώνουν επίσης ότι μερικά  

αντηλιακά που περιέχουν οξυβενζόνη, 

αβοβενζόνη,  βουτυλ μεθοξυδιβενζοϋλμεθάνιο,  

οκτοκρυλένιο, ομοσαλικό, οκτινοξικό ή  

αιθυλεξυλ μεθοξυκινναμωμικό έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις .



SUMMER PARADISE SUNCARE: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ



SUMMER PARADISE SUNCARE: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εξαιρετικά αισθητικές υφές και αρώματα που προκαλούν οσφρητική μνήμη και  

αίσθηση καλοκαιρινής ευεξίας και φρεσκάδας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η απόφαση αποκλεισμού του κιβωτίου και του φυλλαδίου από τη συσκευασία έχει  

γίνει για να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της διάθεσης αποβλήτων. Για  

την παραγωγή σωλήνων, επιλέξαμε το Braskem, ένα ανανεώσιμο βιολογικό υλικό. Η  

χρήση πολυαιθυλενίου προερχόμενου από ζαχαροκάλαμο κατά τη διάρκεια του κύκλου  

παραγωγής σημαίνει ότι μειώνονται οι ατμοσφαιρικές εκπομπές CO2. Η μονάδα  

απεικόνισης της αντηλιακής προστασίας έχει σχεδιαστεί για να εξαλείφει το  

πολυστυρένιο και να δίνει προτεραιότητα στο ανακυκλώσιμο κυματοειδές χαρτόνι.

ΣΥΝΤΑΓΗ

Ευχάριστες, κρεμώδεις ή αόρατες, εξαιρετικά ελαφριές φόρμουλες που καθιστούν το  

προϊόν ευκολότερο να εφαρμοστεί και, πάνω απ 'όλα, να ξανά εφαρμοστεί. Η γκάμα  

διαθέτει διάφορους παράγοντες προστασίας για να επιλέξετε από κάθε ημέρα του  

έτους και είναι κατάλληλος για κάθε τρόπο ζωής. Μια ολοκληρωμένη σειρά  

προϊόντων για την προετοιμασία, την προστασία και τη διατήρηση ενός άψογου,  

υγιούς μαυρίσματος.



Η ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (UVA, UVB, IR) ΚΑΙ ΤΟ  
ΦΑΙΝΌΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΗΛΙΟΥ

Πως προστατεύεται το δέρμα ενάντια στις ακτίνες του

ήλιου:

01

Το ουροκανικό οξύ, το οποίο δρα ως «αρχικό αντηλιακό»  

για τις ακτίνες UV όταν το δέρμα εκτίθεται στο ηλιακό  

φως, βρίσκεται στην κεράτινη στιβάδα στην επιφάνεια  

του δέρματος. Κατά την εκτέλεση της λειτουργίας του,  

το μόριο αυτό αλλάζει και κατά αυτόν τον τρόπο  

παράγει: ελεύθερες ρίζες, φλεγμονή, κυτταρική  

οξείδωση, κυτταρικές DΝΑ μεταλλάξεις και άλλες  

αρνητικές παρενέργειες που σχετίζονται με

ηλιακή ενέργεια UV.



02

Η μελανίνη, το φυσικό αλλά "ατελές" αντιηλιακό΄,  

φυσική προστασία του δέρματος, βρίσκεται στο  

βασικό στρώμα της επιδερμίδας.

Κατά την έκθεση στον ήλιο, η μελανίνη αποκλείει  

μόνο εν μέρει την υπεριώδη ακτινοβολία,  

απελευθερώνοντας ηπιότερη ακτινοβολία στο δέρμα.  

Αυτή η ακτινοβολία παράγει ελεύθερες ρίζες και  

κυτταρικές αλλαγές για πολλές ώρες, ακόμη και  

μετά την έκθεση στον ήλιο. Ετσι δημιουργείται το  

φαινόμενο του σκοτεινού ήλιου.

Η ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (UVA, UVB, IR) ΚΑΙ ΤΟ  
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΗΛΙΟΥ



VAGHEGGI SUNCARE: Με την τεχνολογία η οποία κέρδισε το Βραβείο
Καινοτομίας 2019 στην Σαγκάη στα προϊόντα για προστασία ενάντια στις  
ακτίνες UVA, UVB, τις υπέρυθρες ακτίνες και τις επιπτώσεις του σκοτεινού  
ήλιου.
Η σειρά Summer Paradise είναι διαμορφωμένη με ένα "νέο σύστημα προστασίας" που αντισταθμίζει τις  

παρενέργειες της έκθεσης στον ήλιο. Ένα καινοτόμο ενεργό συστατικό που καταπολεμά το φαινόμενο του  

σκοτεινού ήλιου και τα αρνητικά αποτελέσματα των ακτίνων υπεριώδους ακτινοβολίας (UVA και UVB) και  

υπέρυθρων ακτίνων (IR) γενικά, έχει ληφθεί από το φυτό Entada Phaseoloides, ένα φυτό που βρίσκεται σε  

τροπικές περιοχές.



Δύο μόρια εξήχθησαν από την Entada Phaseoloides  

χρησιμοποιώντας μια κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας  

διαδικασία ενζυματικής εκχύλισης, η οποία κέρδισε το Βραβείο  

Καινοτομίας 2019 για τα προϊόντα Suncare στη Σύνοδο Κορυφής  

για την Προσωπική Φροντίδα στην Σαγκάη: το Entadamide A και  

το Phaseoloidine.

Η λειτουργία του πρώτου μορίου είναι να «σώσει» την πρώτη  

φυσική άμυνα ενάντια στην έκθεση σε UVB: αντί να  

αποικοδομείται το ουροκανικό οξύ που υπάρχει στο δέρμα, το  

Entadamide A «θυσιάζεται» για να αποφευχθεί αυτό και να  

διασφαλιστεί ότι η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία  

(παραγωγή ελεύθερων ριζών, φλεγμονή, σφάλματα DΝΑ κ.λπ.) δεν  

καταλήγουν σε αρνητικά φαινόμενα.

Η Phaseoloidine είναι, αντιθέτως, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό,  

ικανό να απενεργοποιεί τις ελεύθερες ρίζες που παράγονται  

τόσο από την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία όσο και από την  

υπεριώδη ακτινοβολία, ακόμη και αρκετές ώρες μετά την έκθεση  

στον ήλιο, μειώνοντας έτσι τις επιπτώσεις του φαινομένου του  

σκοτεινού ήλιου.

VAGHEGGI SUNCARE:Με την τεχνολογία η οποία κέρδισε το  
Βραβείο Καινοτομίας 2019 στην Σαγκάη στα προϊόντα για  
προστασία ενάντια στις ακτίνες UVA, UVB, τις υπέρυθρες
ακτίνες και τις επιπτώσεις του σκοτεινού ήλιου.



ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΠΌ ΤΟ ΦΥΤΟ LIANA

Καταπολεμά τις επιπτώσεις του σκοτεινού ήλιου.  

Βοηθά στην πρόληψη βλάβης των κυττάρων από έκθεση σε  

ακτίνες UV και IR

Προστατεύει τα κύτταρα που υπόκεινται σε υπερβολική  

έκθεση στον ήλιο

Έχει ιδιότητες αντι-φωτογήρανσης  

Αποτρέπει τις ηλιακές κηλίδες

Έχει αντιοξειδωτική και καταπραϋντική δράση  

Προστατεύει το δέρμα από τις επιπτώσεις του μπλε φωτός



ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΜΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

Τα προϊόντα της Vagheggi Suncare, τα περισσότερα από τα  

οποία είναι ανθεκτικά στο νερό και την εφίδρωση,  

εγγυώνται ένα λαμπερό μαύρισμα, χάρη σε:

ΚΑΡΠΟΥΣ KOLA

Δέντρο της οικογένειας του κακάου (Sterculiaceae), που  

συνήθως βρίσκεται σε τροπικές περιοχές. Μεγάλες  

ποσότητες juglone με ιδιότητες κερατινοποίησης  

βρίσκονται στο φλοιό του . Αυτό το μόριο αντιδρά με την  

κερατίνη για να σχηματίσει ένα καφέ σύμπλεγμα, το οποίο  

επίσης προστατεύει επιλεκτικά από τις ακτίνες UVB.

OCTAPEPTIDE-5

Τελευταία γενιά επιταχυντή νευροπεπτιδίου και  

πεντανίου. Το πεπτίδιο συνδέεται με τον  

επιφανειακό υποδοχέα του μελανοκυττάρου  

διεγείροντας τον σχηματισμό των απαραίτητων  

ενζύμων για τη σύνθεση της προ-μελανίνης.



ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Vagheggi ανέκαθεν διαμόρφωνε τα προϊόντα φροντίδας της υγείας της

ως μια πραγματική καλλυντική θεραπεία που ενυδατώνει, αποτρέπει και

καταπολεμά την πρόωρη γήρανση του δέρματος.

Οι φόρμουλες παρέχουν άμεση μακροχρόνια προστασία και ενυδατώνουν  

το δέρμα. Αντιμετωπίζουν επίσης την οξείδωση και τις επιπτώσεις της  

φωτογράφησης χάρη:

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε, ΤΟΚΟΦΕΡΟΛ ACETATE: ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες  

που εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες που σχηματίζονται κατά την  

έκθεση στον ήλιο, καταστρέφοντας τα κύτταρα.

ΠΑΝΘΕΝΟΛΗ, ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΗ B5: ενυδατικές, αντιοξειδωτικές και  

προστατευτικές ιδιότητες.

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ: Ενυδατώνει βαθιά και γεμίζει λεπτές ρυτίδες.

ΒΗΤΑ-ΓΛΥΚΑΝΗ: έναν πολυσακχαρίτη που διεγείρει τον πολλαπλασιασμό  

των ινοβλαστών και εμπλέκεται στη διαδικασία επούλωσης. Έχει  

επομένως εξαιρετικές ιδιότητες αναζωογόνησης και αντιρυτιδικής. Η  

βήτα-γλυκάνη προστατεύει από την οξειδωτική βλάβη που προκαλείται  

από την ακτινοβολία UV.



ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΚΑΤΑΠΡΑΥΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΟΗ

Περιέχει δραστικά συστατικά με κερατινοποιητικές, μαλακτικές,

καταπραϋντικές και ενυδατικές ιδιότητες.

ΕΠΙΒΙΒΙΟ ΑΓΓΥΣΦΟΛΙΟΥ

Πλούσιο σε φλαβονοειδή, τανίνες και στερόλες, έχει ισχυρές  

καταπραϋντικές ιδιότητες και βοηθά στην ανακούφιση της  

δυσφορίας του δέρματος.

ALPHA-BISABOLOL

Οι γνωστές μαλακτικές, ηρεμιστικές και καταπραϋντικές ιδιότητες  

βοηθούν στη μείωση της ερυθρότητας του δέρματος.



ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Δραστικά μέτρα δίκαιου εμπορίου, λαμβάνονται μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης και της  

προστασίας του περιβάλλοντος και σύμφωνα με τους εσωτερικούς και διεθνείς νόμους  

που παρέχουν κίνητρα στις κοινότητες του Αμαζονίου και για την εργασία και την  

ανεξαρτησία των γυναικών στην Κεντρική Αφρική ειδικότερα.

ΒΟΥΤΥΡΟ MURUMURU

Πλούσιο σε ακόρεστα λιπαρά οξέα όπως ελαϊκό οξύ (ωμέγα-9) και  

λινολεϊκό οξύ (ωμέγα-6), τα οποία προστατεύουν, αποκαθιστούν και  

ελαστικοποιούν το δέρμα.

BURITI OIL

Το buriti είναι ο καρπός ενός από τους μεγαλύτερους φοίνικες στο  

τροπικό δάσος του Αμαζονίου: το Mauritia flexuosa. Το έλαιο Buriti,  

πλούσιο σε καροτενοειδή και προβιταμίνη Α, έχει αντιοξειδωτικές και  

αναγεννητικές ιδιότητες.

SHEA BUTTER

Αποκτήθηκε από τους σπόρους του μεγάλου δέντρου Shea της Κεντρικής Αφρικής. Το  

βούτυρο Shea παρέχει προστασία από τον ήλιο και έχει ιδιότητες σύσφιξης και δρά  

κατά του σχηματισμού των ρυτίδων.

ΛΑΔΙ JOJOBA

Το αειθαλές δέντρο Simmondsia chinensis είναι εγγενές στις ερήμους της Κεντρικής  

Αμερικής: οι σπόροι του αποφέρουν ένα λάδι πλούσιο σε κηρώδεις εστέρες που  

θρέφουν το δέρμα.

COMMIPHORA MUKUL

Ινδικό δέντρο στην οικογένεια Burseraceae. η ρητίνη του έχει ιδιότητες  

αδυνατίσματος.



ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι ακτίνων υπεριώδους ακτινοβολίας (UV): αν οι ακτίνες UVC φράσσονται από

τη στιβάδα του όζοντος, οι ακτίνες UVA και UVB φθάνουν στη Γη με επιδράσεις στο δέρμα.

Οι ακτίνες UVA, που υπάρχουν καθ 'όλη τη διάρκεια του χρόνου, περνούν μέσα από τα  

σύννεφα, το γυαλί και την επιδερμίδα και, αντίθετα με τις ακτίνες UVB, μπορούν να  

διεισδύσουν πολύ βαθιά μέσα από το χόριο. Παράγουν ελεύθερες ρίζες και,  

μακροπρόθεσμα, μπορούν να μεταβάλουν τα κύτταρα και να προκαλέσουν  

φωτογήρανση,διαφοροποιημένο δερματικό τόνο και καρκίνο του δέρματος. Οι ακτίνες UVB  

εκπέμπουν πολλή ενέργεια και παρόλο που έχουν μπλοκαριστεί από σύννεφα και γυαλί,  

μπορούν να διεισδύσουν στην επιδερμίδα. Είναι υπεύθυνες για το μαύρισμα, αλλά και  

για ηλιακό έγκαυμα (ηλιακό ερύθημα), βλάβες κυττάρων στο DNA και καρκίνο του  

δέρματος. Επομένως, είναι σημαντικό να προστατεύεται το δέρμα από τις ακτίνες UVA  

και UVB.

Οι υπέρυθρες ακτίνες (IR) είναι το τμήμα του ηλιακού ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που  

παράγει θερμότητα. Είναι υπεύθυνες για τη θερμική βλάβη που προκαλείται πάνω και πέρα  

από τη θερμική βλάβη που προκαλείται από τις υπεριώδεις ακτίνες και μπορεί να οδηγήσει  

σε κυτταρικό θάνατο (απόπτωση). Παράγουν ελεύθερες ρίζες, αφυδατώνουν το δέρμα και  

ευθύνονται για την εμφάνιση της υπερμελάγχρωσης.



Τα αντηλιακά πρέπει να καλύπτουν ένα "ευρύ φάσμα" (UVA + UVB + IR).

Τα χημικά αντιηλιακά είναι χημικά μόρια που απορροφούν τις ακτίνες UV

του δέρματος. Ο όρος "χημική ουσία" δεν έχει αρνητικές ή επικίνδυνες σημασίες, ωστόσο  

μερικές από αυτές τις αντηλιακές ουσίες είναι αμφιλεγόμενες, επειδή μπορεί να  

προκαλέσουν ερεθισμό ή να μην είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον. Κανένα αντηλιακό  

δεν προστατεύει ενάντια στις υπέρυθρες ακτίνες, οπότε είναι προτιμότερη η χρήση  

αντηλιακών προϊόντων που περιέχουν τελευταίας γενιάς αντιοξειδωτικά μόρια που  

προστατεύουν από τις ελεύθερες ρίζες και εμποδίζουν τη βλάβη των κυττάρων IR.

Τα ορυκτά αντιηλιακά είναι μικρά φυσικά σωματίδια που αντανακλούν τις ακτίνες UV  

επάνω στην επιφάνεια του δέρματος με τον ίδιο τρόπο όπως ο καθρέφτης.

Τα ορυκτά αντηλιακά που περιέχουν νανοσωματίδια (μεγέθους κάτω των 100 νανομέτρων)  

χρησιμοποιούνται συχνά σε προϊόντα φροντίδας της υγείας, ωστόσο η χρήση τους  

βρίσκεται υπό συζήτηση λόγω των πιθανών τοξικών τους επιπτώσεων. Η απουσία τέτοιων  

σωματιδίων είναι ένας δείκτης ασφάλειας.
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ANTI-AGEING FACIAL SUN CREAM SPF30 UVA (50 ml tube)

Επαγγελματικό, φιλικό προς τον ωκεανό αντιηλιακό, που προστατεύει το δέρμα.  

Εφαρμόστε συχνά και γενναιόδωρα. Κατάλληλο για όσους θέλουν ένα ενυδατικό  

αντιγηραντικό προϊόν κατά του σχηματισμό των ρυτίδων.

Με επιταχυντή μαυρίσματος.

ANTI-AGEING FACIAL SUN CREAM SPF50+ UVA (50 ml tube)ΝΕΑ ΦΟΡΜΟΥΛΑ

Επαγγελματικό, φιλικό προς τον ωκεανό αντιηλιακό που προστατεύει το  

δέρμα. Εφαρμόστε συχνά και γενναιόδωρα. Εξαιρετική για την καταπολέμηση  

της φωτογήρανσης, των ελεύθερων ριζών και των υπερμελαγχρώσεων στο

πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ.

TANNING CREAM SPF50+ UVA (150 ml tube)

Επαγγελματικό, φιλικό προς τον ωκεανό αντιηλιακό. Αδιάβροχο, με ειδική σύνθεση για να μη  

κολλάει η άμμος στο δέρμα κατάλληλο για πολύ δυσανεκτικό ή ευαίσθητο δέρμα.Ειδικά  

προσεγμένη φόρμουλα κατάλληλη και για τα παιδιά. Στα παιδιά, η κρέμα πρέπει να εφαρμόζεται  

ξανά πολλές φορές την ημέρα (κάθε 2 ώρες περίπου) για να παρέχει το σωστό επίπεδο προστασίας  

καθώς η εφίδρωση και το πέρασμα του χρόνου μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητά του.

Εφαρμόστε συχνά και γενναιόδωρα.



TANNING MILK SPF30 UVA (150 ml bottle)

Φιλικό προς τον ωκεανό αντιηλιακό μικρομοριακό-γαλάκτωμα. Κατάλληλο για πολύ ευαισθητο  

ή απαιτητικό δέρμα. Πρακτικό αδιάβροχο σπρέι χωρίς αλκοόλη, με στόμιο ψεκασμού 360  

μοιρών. Eύκολο στην εφαρμογή και ιδανικό για όσους αθλούνται.

Εφαρμόστε συχνά και γενναιόδωρα.

TANNING MILK SPF50+ UVA (150 ml bottle)

Θρεπτικό αντιηλιακό μικρομοριακό-γαλάκτωμα. Κατάλληλο για πολύ

ευαίσθητο ή απαιτητικό δέρμα. Πρακτικό αδιάβροχο σπρέι χωρίς

αλκοόλη, με στόμιο ψεκασμού 360 μοιρών. Εύκολο στην εφαρμογή

Και ιδανικό για όσους ασκούν αθλήματα.

Εφαρμόστε συχνά και γενναιόδωρα.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ SUN STICK SPF50+ UVA DELICATE AREAS,

ΚΑΦΈ ΚΗΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΛΑΓΧΡΩΣΕΙΣ (9 ml stick)

Τα φυτικά έλαια και τα βούτυρα που περιέχει εγγυώνται μεγαλύτερη και παρατεταμένη  

δράση. Εξαιρετικό για παιδιά. Ιδανικό για την προστασία ευαίσθητων περιοχών και

υπερμελαγχρώσεων.Προστατεύει τις ευαίσθητες εκτιθέμενες περιοχές στο πρόσωπο και 

στο σώμα όπως γύρω από τα μάτια, χείλη ,μύτη, αυτιά ,στήθη ή προβληματικές 

περιοχές όπως σπασμένα αγγεία ,σκούρες κηλίδες και ουλές. Ιδανικό για να καλύπτει 

tattoos, κρεατοελιές και περιοχές που δέχονται τακτικές συγκεκριμένες θεραπείες 

ομορφιάς. Το πρακτικό μέγεθος του είναι ιδανικό για χρήση εν κινήσει.
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TANNING SPRAY SPF 20 UVA (150 ml)

Το ειδικό στόμιο παρέχει μια λεπτή υφή, καθιστώντας το γρήγορο για εφαρμογή.

Αφήνει ένα μη λιπαρό, μεταξένιο φινίρισμα. Ανθεκτικό στο νερό, χωρίς αλκοόλ, με ειδική φόρμουλα  για 

να μη κολλάει η άμμος στο δέρμα. 360 μοιρών στόμιο ψεκασμού: μπορεί να ψεκαστεί ανάποδα για  εύκολη 

και συνεχή εφαρμογή σε όλο το σώμα. Ιδανικό για όσους ασκούν αθλήματα. Εφαρμόστε συχνά  και

γενναιόδωρα.

TANNING CREAM SPF15 UVA (150 ml)

Επαγγελματικό, φιλικό προς τον ωκεανό προϊόν για τον ήλιο που προστατεύει το

δέρμα. Ιδανικό για όσους μπορούν να επιλέξουν χαμηλότερη αντηλιακή προστασία με την

εγγύηση για το δέρμα που είναι πάντα απαλό και ενυδατωμένο. Εφαρμόστε συχνά

και γενναιόδωρα.

SLIMMING TANNING OIL SPF20 UVA (150 ml)

Πολύ χρήσιμο αντιηλιακό και απισχναντικό προϊόν μαζί . Αντηλιακό φιλικό προς τον ωκεανό  που 

μαλακώνει, προστατεύει το σώμα. Ένα θρεπτικό λάδι με βόυτυρο Μurumuru και με φίλτρα UV και φυτικά 

εκχυλίσματα που προστατεύουν το δέρμα και μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε θεραπεία ομορφιάς. 

Ιδανικό για όσους αναζητούν ένα πολυλειτουργικό προιόν. Εμπεριέχει εκχυλίσματα κατά του τοπικού 

πάχους και προσφέρει θαυμάσια αντικυτταρυδική δράση. Μεταξένιο λάδι που προστατεύει το σώμα και τα 

μαλλιά συνδυάζοντας το μαύρισμα την σωματογλυπτική Εφαρμόστε συχνά και γενναιόδωρα. Μεταξένια 

αισθητική υφή. Αδιάβροχο. 

TANNING SOLAR WATER SPF10 UVA (150 ml)

Πρωτοποριακό νερό με αντηλιακό που παρέχει χαμηλή προστασία από τον ήλιο και φροντίζει  

συγχρόνως την αναζωογόνηση του δέρματος. Μη κολλώδες. Δεν αφήνει λευκά σημάδια.  

Εξαιρετικά ελαφριά και εξαιρετικά φρέσκια υφή ψεκασμού. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

Ψεκάστε συχνά και γενναιόδωρα.
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INTENSIVE TANNING GEL (200 ml pot)

Μαρμελάδα με πολυτελή υφή και αρώματα βανίλιας που λιώνουν στο δέρμα  

αφήνοντας το μεταξένιο. Δεν παρέχει προστασία από τον ήλιο, ενώ θρέφει το  

δέρμα και διεγείρει την παραγωγή μελανίνης για τέλειο μαύρισμα.

2:1 TANNING PREP FIXING GEL (150 ml)

Προετοιμάζει το πρόσωπο και το σώμα για ένα βαθύ ανθεκτικό μαύρισμα. Εφαρμόστε  

λίγες ώρες ή ακόμα και μερικές ημέρες πριν από την έκθεση στον ήλιο.

Επαναλάβετε μετά την έκθεση στον ήλιο για ένα μακράς διάρκειας μαύρισμα και

μαλακό, ενυδατωμένο δέρμα.
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MONTEROSA COOLING HYDRATING LOTION MIST

Με Φρέσκο νερό από τις κορυφές του παγετώνα Monte Rosa, μέσα από βαθιά κρυστάλλινα πετρώματα,  

που αναδύονται καθαρά από την πηγή. Απολαυστικό mist για χρήση τόσο κατά τη διάρκεια όσο και  

μετά την έκθεση στον ήλιο. Ενυδατώνει, κάνει το δέρμα ακτινοβόλο και διατηρεί ομοιόμορφη την  

απόχρωση του δέρματος του προσώπου και του σώματος. Χρησιμοποιείται καθημερινά ως  

σταθεροποιητικό για άλλα καλλυντικά προϊόντα. Χαρίζει ένα δροσερό, υγρό δέρμα όταν στρώνεται  

πάνω από το make-up.

ANTI-WRINKLE FACIAL AFTER SUN CREAM (50 ml)

Καταπραΰνει και διατηρεί,ένα βαθύ, ομοιόμορφο μαύρισμα. Καταπολεμά τη φωτογήρανση και τις

επιπτώσεις του φαινομένου του σκοτεινού ήλιου.

COOLING HYDRATING AFTER SUN (250 ml)

Καταπραΰνει και διατηρεί, ενα βαθύ, ομοιόμορφο μαύρισμα. Καταπολεμά τη φωτογήρανση και  

τις επιπτώσεις του φαινομένου του σκοτεινού ήλιου.



AFTER SUN SHAMPOO ΚΑΙ SHOWER GEL 2 σε 1 (σωληνάριο 250 ml)

Το προϊόν αυτό δημιουργήθηκε για να καθαρίζει τα μαλλιά και το δέρμα μαζί,  

μόνο με αυτό το καινοτόμο Gel, μετά την έκθεση στον ήλιο.

Καθαρίζει και αναζωογονεί, αφήνοντας τα μαλλιά απαλά και το δέρμα βελούδινο.

HYDRATING, COOLING AND SOOTHING MASK -

ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ

Μια δροσερή και καταπραϋντική θεραπεία που είναι ιδανική για χρήση μετά την 

έκθεση στον ήλιο όπως απαιτείται. Κάθε φακελάκι περιέχει μια πρακτική  

μάσκα υφάσματος εμποτισμένη σε πολύτιμα δραστικά συστατικά που καταπολεμούν  

τη φωτογήρανση και τις επιπτώσεις του φαινομένου του σκοτεινού ήλιου.

Μιας χρήσης.



ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. Περισσότερες πληροφορίες

Μη μένετε στον ήλιο πολύ ώρα.

Εφαρμόστε αντηλιακό πριν από την έκθεση στον ήλιο.

Μην εκθέτετε το δέρμα σας στον ήλιο μεταξύ 11 π.μ.

και 3 μ.μ.

Εφαρμόστε τη σωστή ποσότητα αντηλιακού - περίπου

36 gr για τον μέσο ενήλικα, που ισοδυναμεί με 6

κουταλάκια του γλυκού προϊόντος.

Κρατήστε τα μωρά και τα μικρά παιδιά μακριά από το  

άμεσο ηλιακό φως.

Επαναλάβετε συχνά για να διατηρήσετε την προστασία,  

ειδικά μετά από κολύμπι ή εφίδρωση.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ  

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χρησιμοποιήστε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα  

περιποίησης.

Σεβαστείτε τη θάλασσα, τους παράκτιους αμμόλοφους  

και το ενδημικό θαλάσσιο φυτό Neptune Grass  

(Posidonia).

Μην αφήνετε απορρίμματα οποιουδήποτε τύπου στην  

παραλία ή τα ρίχνετε στη θάλασσα.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  

ΠΟΛΎ!


