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AZ UV SUGARAK ÉS HATÁSAI A BŐRRE
NAP =
KOCKÁZATOK

NAP =
EGÉSZSÉG
A nap sugarai stimulálják a D vitamin
termelődést, amely megköti
a
kálciumot és megerősíti a csontokat és
jelentősen erősíti az immunrendszert.

NAP=
SZÉPSÉG

A nap pozitívan hat a közérzetünkre
azáltal,
hogy
kellemes
érzést
eredményez.
Az
arc
vonalai
kisimúlnak.

UVA
Az UVA sugarak hosszabbak és a bőrben egészen
az irháig hatolnak. Ők felelősek az idő előtti
bőröregedésért és ráncokért.

UVB
Az UVB sugarak a bőr külső (hámréteg) rétegébe
hatolnak be, így stimulálja a pigmentációt és ezáltal a
barnulást. Ők felelősek a napégésért és a nap
eritémáért. Az SPF faktor az UVB sugarak elleni
védelemet jelzi.

INFARVÖRÖS
Az infravörös sugarak a bőr mindhárom rétegébe
behatolnak. Ők felelősek a nap okozta melegség
érzetért és egészséges kezelést biztosítanak a
szervezet számára. Felmelegítik a bőrt, kitágítják az
ereket és láthatatlan piros foltokat hozhatnak létre a
bőrfelszínen.

VÁSÁRLÁSI KRITÉRIUMOK ÉS PIACI TRENDEK

A vásárló a következőket
keresi a napozóban:

 Magas fényvédelemmel ellátott termék

BIZTONSÁG

 A bőr öregedéséért felelős UVA sugarak elleni védelem
 Egyedülálló összetételű, öregedést gátló és paraben mentes napozó termékek

 Az egészségügyi követelményeknek megfelelő napozó termékek, mert a nem
megfelelő fényvédelem komoly következményeket okozhat a bőrben

SZÉPSÉG

 Egyedülálló, könnyen kezelhető állag
 Bársonyos hatású olajok, amelyek kiemelik az alakot
 Elősegíti a hosszan tartó barnaságot

GUINOT FÉNYVÉDŐ TERMÉKEK
NUCLEIC DEFENSE ®
Anti-Ageing Fényvédelem

Előkészítő és Helyreállító ápolás

Hatékony Fényvédelem

ÚJ ÖSSZETÉTELŰ
TERMÉK

Önbarnító

Hidratáló Fényvédő ápolás

A NUCLEIC DEFENSE ® kettős fényvédelem
1. Védelem FÉNYSZŰRŐKKEL

Filterek, amelyek megvédik a bőrt a
nap sugaraitól és az UVA és UVB
sugarak felszívódásától a káros
hatásaik csökkentése által.

NUCLEIC DEFENSE ® kettős fényvédelem
2. Védelem a Nucleic Defense ® DNS-el
A bőr élő sejtekből áll, amelyek a bazális rétegből minden 4.
hétben megújulnak.
Ezek az élő sejtek nélkülözhetetlen részeket tartalmaznak az élethez

A DNS
egy genetikai kódot tartalmaz, amely nélkülözhetetlen a sejt élet
működéséhez. Napozás alatt az UVA és UVB sugarak a bőr mélyébe
hatolnak és roncsolják a sejteket. Ezért szükséges, hogy megvédjük
ezt a DNS-t és a sejteket.

A GUINOT kifejlesztett egy fényvédő termékcsaládot, amely DNS-t tartalmaz.
A bőr felszínére téve ez a DNS feláldozza magát, hogy védelmet nyújtson az élő
sejtekben lévő DNS-ek részére.

Ez a védelem a fényszűrők védelme mellett = KETTŐS FÉNYVÉDELEM

NUCLEIC DEFENSE® : KETTŐS ANTI-AGEING FÉNYVÉDELEM
AGE SUN YEUX
SPF 30

ÚJ ÖSSZETÉTELŰ
TERMÉK

AGE SUN PROTECTIVE
SPF 20

Anti-Ageing Fényvédelem
a Szem környékére

Anti-Ageing Fényvédelem az
arcnak, nyaknak és dekoltázsnak

Az Age Sun Yeux elősegíti a
barnulást, mialatt védelmet
nyújt a szem környéke részére
a Nucleic Defense® DNS
szűrőnek
köszönhetően.
Helyreállítja a tündöklő bőrszínt
és láthatóan fiatalít.

Újra
programozza
a
bőröregedést. Ezt a terméket a
GUINOT legfejlettebb technológiájával készítették. Ideális az
olyan érzékeny területek, mint az
arc, nyak és dekoltázs UVA és
UVB sugarak elleni védelmére.

15 ml tubus

50ml pumpás flakon

UNI BRONZE
SPF 15

Szinezett, Pigment ellenes
fényvédő az egyenletes
barnaságért
Segít megelőzni a pigmentáció
megjelenését és elősegíti az
egyenletes barnaságot.
50ml tubus

Termék újraformálás = Új állag, még lágyabb és
könnyedebb

NUCLEIC DEFENSE® : KETTŐS FÉNYVÉDELEM
ULTRA UV DEFENSE
SPF 50+
Magas faktorszámú fényvédő
krém arcra
Védelmet nyújt a bőr számára az
UVA és UVB sugarak ellen.
Semlegesíti a bőr öregedéséért
és a ráncok kialakulásáért felelős
szabadgyököket. Az Ultra UV
Defense SPF 50+ hidratálja és
nyugtatja a bőrt.

STICK ANTI UV
SPF 50+
Fényvédelem az érzékeny
területekre (ajak, orr, orcák)
Láthatatlan és intenzív védelmet
biztosít. Külső sportokhoz, mint
például a síelés, amikor a
visszaverődő fény felerősíti a
napsugarakat,
ideális
a
használata.
8gr stick

50ml tubus

LARGE ECRAN UV
SPF 30

LARGE UV DEFENSE
SPF 30

Magas faktorszámsú
fényvédelem az arcra és testre

Magas faktorszámú fényvédő
Spray a testre

Védelmet nyújt az olyan
érzékeny területeknek, mint az
arc, vállak és dekoltázs az első
napozás alatt.

Védelmet nyújt a bőr számára a
napégés ellen. Megelőzi az UVA
okozta bőr öregedését. A Large
UV Defense SPF 30 szintén
puhítja a bőrt.

50ml tubus

150ml spray

ÚJ TERMÉK!

NUCLEIC DEFENSE® : KETTŐS FÉNYVÉDELEM
GLAMOUR GEL
SPF 15 – Csillogó fényvédő Gél
SPF 15, 125ml
FÉNYSZŰRŐ BÁRSONYOS OLAJ GÉLBEN A TEST
RÉSZÉRE
• Hatások:
Védelmet nyújt a bőrnek az UVA és UVB sugarak ellen és
olyan helyreállító anyagokat tartalmaz, amelyek a napozás
után szükségesek a bőr számára.
Hatóanyagok:
DNS: Megvédi az élő bőrsejtek DNS-ét
Fényszűrők: Védelmet nyújtanak az UV sugarak ellen
TYR-OL : Megkönnyíti a napozást, növeli és megtartja a
barnaságot
• Állag:
Lágy napozó gél csillámporral, amely masszázs hatására
gazdag olajjá változik.

125 ml tubus

Javasolt eladási ár : 9.800 Ft

• Csomagolás:
Áttetsző tubus, zárható tetővel

ELŐKÉSZÍTŐ ÉS HELYREÁLLÍTÓ ÁPOLÁS

PRO SOLEIL

LONGUE VIE SOLEIL

Kapszulák a
barnulásért és a
hosszan tartásáért

Fiatalító napozás utáni
bőrápolás az arc számára

A
Béta
karotinban
és
vitaminokban gazdag Pro Soleil
kapszulák megerősítik a bőr
természetes
védekező
képességét és biztosítják a
mély, hosszan tartó barnaságot.

Elősegíti a napozás utáni
nélkülözhetetlen
funkciók
regenerálódását. Hidratál és
hosszan
megtartja
a
barnaságot. Semlegesíti az UV
sugarak
okozta
öregedés
hatásait.

30 kapszulás doboz

50ml tégely

GRAND SOIN
APRÈS SOLEIL
Napozás utáni
helyreállító Tonik Testre
Komfort érzetet nyújt a bőrnek.
Lenyugtatja a hő és pirosság
okozta érzetet. Hidratálja és
kiemeli a barnaságot. Előkészíti a
bőr napozásra és az azt követő
napokra.
200ml flakon

ÖNBARNÍTÁS

AUTOBRONZANT
CORPS D’ÉTÉ

AUTOBRONZANT
VISAGE D’ÉTÉ

Önbarnító testápoló

Önbarnító arcra

Nyaralás utáni barnaság
kinézet.
Könnyen
és
egyenletesen alkalmazható.
Természetesen
rezes
barnaságot eredményez.
150ml pumpás flakon

Az önbarnító gél krém
egyenletes,
természetes
napozott színt eredményez
minden bőrtípus számára. A
hidratáló aktív hatóanyagok
fiatalító
–
megújító
anyagokkal kombináltak, ami
miatt
a
Visage
d’Été
« egészséges kinézet »
kezelést
eredményez
az
egész éves alkalmazás alatt.
50 ml tubus

HIDRATÁLÓ FÉNYVÉDŐ ÁPOLÁS
CRÈME SOLAIRE HYDRATANTE
VISAGE
SPF 20

LAIT SOLAIRE HYDRATANT
CORPS
SPF 15

Hidratáló védőkrém arcra

Hidratáló védőkrém testre

Ez a krém megvédi az arc érzékeny
területeit az UVA és UVB sugaraktól.
Segít
fenntartani
az
egyenletes
barnaságot, mialatt védelmet nyújt a
bőr számára a nap káros hatásai ellen.
Nem hagy « fehér filmréteget »
50 ml tubus

Ez a krém védelmet nyújt a test
érzékeny területeinek az UVA és
UVB
sugarai
ellen.
Segít
fenntartani
az
egyenletes
barnaságot, nem hagy « fehér
filmréteget »
150ml tubus

BAUME PROTECTEUR LÈVRES
SPF 20

Védő szájbalzsam
A balzsam védelmet nyújt az ajkak
számára a káros UVA és UVB sugarak
ellen és megelőzi a kiszáradást.
A
balzsam
gyengéd
és
ragyogó
védőrétege vízálló, puhán és telten
hagyja az ajkakat.
15ml ajkakra méretezett tubus

ÚJ TERMÉK!

HIDRATÁLÓ FÉNYVÉDELEM

LAIT DE SOIN
RÉPARATEUR
Hidratáló Napozás Utáni
Testápoló, 150ml
• Hatások:
Napozás után táplálja és nyugtatja a bőrt. Hidratál
• Hatóanyagok:
Hydrocyte Komplex: Mély rétegben hidratálja
a
bőrt
TYR-OL: a melanin előanyaga. Erősíti a barnaságot
Réz gluconate: Elősegíti a barnulást
Zöld Alga Enteromorpha compressa kivonatok:
Napozás utáni komfort érzetet elősegítő ápolás

150 ml tubus

Javasolt eladási ár : 5.800 Ft

Csomagolás:
Tubus, pattintós tetővel

