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Az első fényvédő termékek természetes fényszűrőket
(pl. titanium oxide) tartalmaztak, amelyek védelmet
nyújtottak a napégés ellen.
=> A sűrű állagú terméket nehéz volt használni és úgy
nézett ki, mintha fehér maszkot hordtál volna.
Ezután megjelentek a kémiai fényvédő szerek: ezek a
krémek láthatatlanok és különböző állagúak voltak.
=> A fényvédő faktor (SPF) koncepció akkoriban még
nem létezett

Végezetül az okos barnulás megérkezett: bevezették az
SPF rendszert, amely számításba vette a napozási időt, a
fénytípusokat és biztonságosabbá tette a napozást.
=> Szabályozható védelem az SPF-re alapozva
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“A nap hatására lehet, hogy jól nézel ki, de
ez nem mindig jó a számodra”
A különböző bőrtípusok különbözőképp reagálnak a
napégésre, de mindegyik érzékeny a fény okozta
bőröregedésre.
SUN LOGIC TERMÉKEK:
Az ANTI-AGEING TERMÉKEK MEGERŐSÍTETT
FÉNYVÉDELMET biztosítanak

ANTI-AGEING + FÉNYVÉDELEM

Hogyan védik meg a fényvédő termékek a bőrt?
A FÉNY
OKOZTA ÖREGEDÉSTŐL
DNS

A NAP
KÁROS SUGARAITÓL
MEGERŐSÍTETT FÉNYSZŰRŐK

Magába szívja a nap sugarainak káros
hatását.
 Feláldozza magát a sejtek DNS-ei helyett.

Szélesebb spektrumú védelmet nyújt
az UVA/UVB sugarak ellen.



ELASTOPROTECTIN
Védelmet nyújt az elasztikus rostoknak,
ezáltal megakadályozza a bőr petyhüdtségét
és a ráncok megjelenését.

CELLULAR LIFE KOMPLEX
(AGE SUN SUMMUM, LONGUE VIE SOLEIL)

Stimulálja a sejtregenerációt és a
metabolizmust.

MELANIN/LUTEIN
 Segít megerősíteni a bőr természetes fényvédelmét.
 Segít csökkenteni a kék fény káros hatását (amelyet a nap és a szűrők okoznak).

Kék fény sugárzás

KÉK FÉNY A NAPBÓL
Látható kék fénysugarak

Intezitása 2x olyan magas, mint az UV sugaraké
Az UVA sugarakhoz hasonlóan roncsolja a DNS-t

Nagyon fontos védelmet nyújtani a káros hatásai
ellen!
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A fény okozta öregedés ellen

DNS

MELANIN/LUTEIN

ELASTOPROTECTIN

Védelmet nyújt a kék fény Védelmet nyújt az elasztikus rostok
Védelmet nyújt a
káros hatásai ellen a DNS számára
sejtekben lévő DNS-ek
számára
számára
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A nap káros sugarai ellen
SZŰRŐK : UV védelem
+

MELANIN/LUTEIN : kék fény elleni védelem

Széles
spektrum

HÁM

IRHA
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Tudományos eredmények a MELANIN hatásosságáról
A MELANIN védelmet nyújt a kék fény káros hatása ellen
% surface

A 8-OHdG százalékos jelenléte a hámréteg felszínén
-40%

C

+L3 to D3

+L3 to D3: 3 nap a kék fénynek kitéve (intenzitás:3)
C: Control (nem kezelt)
P3: SUN LOGIC napozó termékkel (krém, tonik) kezelt

A 8-OHdG a DNS károsodás biojelzője

40% csökkenést észleltünk a DNS károsodásban.

A SUN LOGIC termékek jelentős hatást értek el a kék fény kibocsájtás
okozta DNS károsodás elleni védelem során.

Tudományos eredmények a LUTEIN hatásosságáról
LUTEIN (az AGE SUN Anti-ageing Dry Sun Oil SPF 50 és az AGE SUN Anti-ageing Sun Mist
SPF 30 termékekben található összetevő) védelmet nyújt a kék fénnyel szemben.

% felszín

A 8-OHdG százalékos jelenléte a hámréteg felszínén
-31%

C

+L3 to D3
+L3 to D3: 3 nap a kék fénynek kitéve (intenzitás: 3)
C: Control (nem kezelt)
P1: SUN LOGIC fényvédő olajjal ápolás

A 8-OHdG a DNS károsodás biojelzője.

31% csökkenést észleltünk a DNS roncsolódásban.
A SUN LOGIC termékek jelentős hatást értek el a kék fény kibocsájtás
okozta DNS károsodás elleni védelem során.

A SUN LOGIC termékek leírása
Prescribing SUN LOGIC products
A bőrtípusok
Nagyon világos bőrszín
Nem bírja a napot
Állandóan megég a napon
Nagyon nehezen barnul, megég

Világos bőrszín
Kevésbé bírja a napot
Gyakran megég a napon
Nehezen barnul, piros lesz

Közepes bőrszín
Bizonyos szintig bírja a napot
Időnként megég a napon
Egyenletesen barnul

Sötét bőrszín
Nagy mértékben bírja a napot
Nagyon ritkán ég meg a napon
Gyorsan és intenzíven barnul

A SUN LOGIC
leírása
Prescribing
SUNtermékek
LOGIC products
Válassza ki a fényvédő faktort
Halvány bőrszín

Függ a bőrszíntől
Függ az érintett felülettől
Függ a fény fokozatától

Sötét bőrszín

A
SUN LOGIC termékek leírása
Prescribing SUN LOGIC products
használati utasítás

A napozás
első
napjaiban

Nagyon magas fényvédő faktor
Bőséges mennyiségben

Ezt követően

Magas fényvédő faktor
Bőséges mennyiségben

Szükség esetén újra használni

Szükség esetén újra használni

A SUN LOGIC termékek leírása

Prescribing SUN LOGIC products

Javasolt fényvédelem a szem környékére

A
szem
környéki
hámréteg kétszer olyan
vékony, mint az arc többi
területén.

SUN LOGIC termékek

SUN LOGIC products
Magas fényvédelem
SPF 20 to 50+

A termékválasztás függ:
Bőrszín (nagyon világos, világos, közepes, sötét bőrszín)
Érintett terület (szemkörnyék, arc, test)
Napfény fokozat (város, vízpart, hegyek, stb.)
Megerősített anti-ageing fényvédelem
Innovatív
aktív
hatóanyagok
(DNS,
MELANIN/LUTEIN
and
ELASTOPROTECTIN) amelyek segítenek csökkenteni a nap okozta
bőröregedést
Optimalizált védelem az UV sugarak ellen
Széles spektrumú és nagyon jó UVB/UVA fedés
Védelem a kék fénytől
Bőröregedést okoz
A Melanin megerősített védelmet nyújt
Textúra választás
A textúrák a különböző érintett területekre szabott (krém, olaj, tonik, spray,
stb.)

SUN LOGIC
CARE PRODUCTS
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NAGYON MAGAS FÉNYVÉDELEM

ELŐKÉSZÜLET/HELYREÁLLÍTÁS

MAGASTÓL KÖZEPES FÉNYVÉDELEMIG

ÖNBARNÍTÓK

VERY HIGH
TO HIGH PROTECTION
LES SOINS SOLAIRES
SUN LOGIC termékek

AGE SUN
SUMMUM ANTI-AGE SPF50+
Intenzív Fényvédő Krém Arcra
SPF50+
A legmagasabb anti-ageing
fényvédelmű krém, amely a
Cellular Life komplex-el megőrzi
a bőr fiatalságát a napon.
•50ml tubus

Fényvédő Száraz Testolaj
SPF50

Száraz

olaj,

amely

magas

fényvédelmet

biztosít,

miközben aranyló barnaságot
kölcsönöz a napsütötte bőr
számára.

AGE SUN ANTI-AGE YEAUX
SPF50+
Fényvédő

AGE
SUN
HUILÉ
SECHE
ANTI_AGE CORPS SPF50

Krém

Szemkör-

nyékre SPF50+

•150ml flakon
AGE SUN ANTI-AGE VISAGE
SPF50

Intenzív Fényvédő Krém Arcra
SPF50

A szem környéki vékony és
érzékeny

bőrre

kifejlesztett

Magas fényvédelmet biztosító

krém, amely terület számára

arckrém,

különleges

védelmet nyújt a napégés

fényvédelmet

és

amely

biztosít.

ellen,

•15ml tubus

öregedése ellen.
50ml tubus

küzd

hatásos

a

bőr
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AGE SUN ANTI-AGE VISAGE
SPF30

UNI BRONZE ANTI- AGE SPF20

Fényvédő Krém Arcra SPF30

Színezett Fényvédő Krém Arcra
SPF20

Hatásosan védi a bőrt a
napégés
felveszi

a

sugarak

ellen,

mialatt

harcot

az

káros

szemben,

UV

hatásaival

amelyek

a

bőr

öregedését okozzák.

Védelmet

nyújt

a

bőrnek

a

napégés ellen, minden bőrtípus
számára tündöklő és egyenletes
napbarnított bőrt biztosít.
•50ml tubus

•50ml tubus
AGE SUN ANTI_AGE CORPS
SPF30

AGE SUN LAIT ANTI-AGE CORPS
SPF20

Fényvédő

Fényvédő Krém Testre SPF20

Spray

Testre

SPF30
Gyors

Védelmet
és

alkalmazás,

praktikus

a

permet

egyenletesen védi a testet a
káros napsugaraktól.
•150ml spray

nyújt

a

bőrnek

a

napégés ellen, miközben felveszi
a harcot az UV sugarak káros
hatásai

ellen.

felszívódó

A

állaga

alkalmazást biztosít.
•150ml tubus

könnyed

és

egyszerű

PREPARE
/ REPAIR
LES SOINS SOLAIRES

SUN LOGIC termékek
PRO-SUN
Barnulást Gyorsító Kapszulák
A béta karotinban és vitaminokban gazdag fényvédő kapszulák megerősítik a
bőr természetes védekező képességét a napozás okozta oxidációs stressz
ellen, mialatt előkészíti és megőrzi az aranyló barnaságot.
•30 kapszula
LONGUE VIE
SOLEIL CORPS

LONGUE VIE
SOLEIL VISAGE
Napozás Utáni Vitalizáló Krém

Napozás

Utáni

Regeneráló

Testápoló
A

különlegesen

gazdag

Testápoló krém, amely felerősíti

összetevőjű krém előkészíti a

a

bőrt a napozásra, valamint

védekezőképességét

helyreállítja

hatásosan semlegesíti az UV

utána

azáltal,

bőr

hogy felerősíti a természetes

sugarak

védekező

megelőzve

Segít

mechanizmusait.

megőrizni

a

bőr

természetes

káros

és
hatásait

ezzel

a

bőr

öregedését. Napozás után a

fiatalosságát és az aranyló

bőr

barnaságát.

valamint hosszan aranyló barna

•50ml tégely

marad.

nyugodt

és

táplált,

LES SUN
SOINS
SOLAIRES
LOGIC
termékek
AUTO BRONZE VISAGE
Selyem Fényű Önbarnító Krémzselé Arcra
A

könnyen

alkalmazható

színezett

gél

formula

egyenletes és természetesen napbarnított színt kölcsönöz
a bőrnek, amely hosszantartóan megőrzi színét.
50ml tubus

AUTO BRONZE CORPS
Fokozatosan Barnító Krém Testre

A

barnító

testkrém

fokozatosan,

egyenletesen

és

természetes napbarnított színnel fedi be a testet. A bőr
azonnali és hosszan tartó aranyló hatású napozott
színben tündököl.
•150ml tubus
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Az előállító laboratórium
gyógyszeripari szabályoknak
megfelelően működik

Sales
Tools Eszközök
Értékesítési

Kicsi poszter

Eladási szórólap (Kozmetikusoknak)

Fényvédő Ápolás Brosúra (Vendégeknek)
Fényvédő
termékek állvány
ref. szám. 621414

SUNLOGIC
LOGICdisplay
állvány
SUN
Kiemelt jellegzetesség: ANTI-AGEING
és FÉNYVÉDELEM
Kereskedelmi állvány teszterekkel
Nagyon magas és Magas Fényvédelem
termékek (arcra és testre)
A polcok a védelmi fokozatokat indikálják
Magas és Közepes Fényvédelem termékek (arcra
testre)

Napozás előtt és Utáni Fényvédő termékek –
Önbarnítók
(arcra, testre és kapszulák)

Alul kiemelve a laboratóriumi engedély a
gyógyszeripari szabványoknak megfelelően
Méret : 420x290x1255 mm

és

SUN
SUNLOGIC
LOGICállvány
display

Tökéletes láthatóságot
a
fényvédő
termékek
a szalonban.

biztosít
számára

A szalonba lépve megragadja a
tekintetet, így könnyebben láthatóvá
teszik a SUN LOGIC termékeket.
Megnöveli
a
termékeladás
valószínűségét,
ezáltal
növeli
a termék eladást a szalonban.

