
 

 

    Pielęgnacja ochronna 

    Pielęgnacja po opalaniu

    Pielęgnacja samoopalająca

 

Najwyższej jakości ochrona 
przeciwsłoneczna

(UV-A + UV-B)
Naturalna ochrona DNA

 
Bardzo wysoka zawartość 

Aloe  vera

kosmetyki ziołowe



Aktywnie lub relaksacyjnie – na zewnątrz odżywamy.
Światło słoneczne koi duszę, podnosi nastrój. Jednak 
należy zwrócić właściwą uwagę na ochronę skóry.  
70 %  starzenia się skóry to wynik działania światła.

sun & care został specjalnie stworzony dla aktywnych  
„na zewnątrz“.

 Linia ta oferuje kompletny program pielęgnacyjny dla 
twarzyi ciała z innowacyjną ochroną przeciwsłoneczną, 
kojącą skórę i intensywnie nawilżającą pielęgnację After-Sun  
oraz  pielęgnację samoopalającą  dla naturalnej opalenizny bez 
słońca.

 Formuły preparatów linii sun & care zawierają najnowszą 
generację pochłaniaczy (absorberów) UV: mikroziarniste pi-
gmenty mineralne połączone są z organicznymi filtrami UV-  
i zapewniają bardzo dobrze tolerowaną, szerokopasmową 
ochronę przed promieniami UV-A- i UV-B.

Trzystopniowy mechanizm ochronny to: odbijanie, rozpra-
szanie i pochłanianie promieniowania UV. Poza tym roślinny  
Flavonoid K3OS z tropikalnego drzewa świeczkowego chroni  
w naturalny sposób komórki DNA i wzmacnia autoochronę  
skóry wspomagając regenerację  komórek.

sun  &  care     zawiera  mikro-pigmenty,  które  odbijają  
i rozpraszają promienie UV, foto-stabilne filtry UV-B i UV-filtr.  
Ekstrakt z tropikalnego Parmentiera cerifera zapewnia naturalną 
ochronę DNA skóry. Panthenol i Aloe Vera, działają nawilżająco 
i kojąco.

 

sun & care

Wodoodporne
Dla wszystkich rodzajów skóry i dla cery wrażliwej
Dla skóry dziecięcej
Dla osób z alergią na promieniowanie słoneczne
Przy trądziku słonecznym
Bez parafiny i barwników
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Aloe Vera Emulsja do ciała
Przyjemna, nawilżająca pielęgnacja ochronna. Wysoce 
skuteczny preparat do pielęgnacji skóry oraz ochrony SPF.
Wodoodporny.:
Ochrona przeciwsłoneczna: SPF 10, SPF 20, SPF 50  I  200 ml

Aloe Vera Balsam do ciała
30 % Aloe Vera Przyjemny, nawilżający balsam do ciała.
Chłodzący i kojący.
30 % zawartość Aloe Vera zapewnia optymalne nawilżenie 
skóry a  Panthenol, wyciąg z Avocado i substancja aktywna 
Słonecznika sprawiają , że skóra czuje się komfortowo. 
I  200 ml

Aloe Vera Emulsja samoopalająca
Pielęgnujący, lekki krem dla naturalnej, równomiernej 
opalenizny bez słońca. Skuteczne połączenie składników 
aktywnych i olejek z łupin orzecha włoskiego zapewniają 
równomierny efekt opalonej cery. Łatwy do nakładania  
o przyjemnym zapachu.  I  200 ml

Aloe Vera Szampon do włosów i ciała
30 % Aloe Vera żel odświeżający do delikatnego czysz-
czenia i pielęgnacji zestresowanej uszkodzonej skóry  
i włosów. 
Aloe Vera szampon do włosów  i ciała zawiera mieszankę 
szczególnie łagodnych środków myjących. Bisabolol   
i Panthenol działają  uspokajające i kojąco. Nawilżające Aloe 
Vera-Żel chroni skórę przed wysychaniem, sprawia, że jest 
miękka i elastyczna. Włosy zwiększają objętość  
i sprężystość.  I  200 ml

Pielęgnacja twarzy Pielęgnacja ciała

Aloe Vera Krem do twarzy 
Przyjemna, nawilżająca pielęgnacja ochronna twarzy.
Wysoce skuteczny preparat do pielęgnacji skóry oraz  
ochrony SPF.
Wodoodporny.
Ochrona przeciwsłoneczna SPF 10, SPF 20, SPF 50  I  75 ml 

Aloe Vera krem do twarzy SPF 10 z efektem 
brązującym
Lekki i naturalny - idealny letni Make-up.
Aloe Vera krem do twarzy z efektem słonecznej opalenizny 
doskonale pasuje do każdej tonacji skóry i nadaje skórze 
natychmiastową , delikatną i subtelną opaleniznę. Chroni 
przed fotostarzeniem się skóry.
Wodoodporny.
Ochrona przeciwsłoneczna SPF 10  I  75 ml

Aloe Vera Krem samoopalający
Pielęgnujący, lekki krem dla naturalnej, równomiernej 
opalenizny bez słońca. Skuteczne połączenie składników 
aktywnych i olejek z łupin orzecha włoskiego zapewniają 
równomierny efekt opalonej cery. Łatwy do nakładania  
o przyjemnym zapachu. Kojący bisabolol  i witamina E 
chronią komórki skóry, a liposomy lecytyny sojowej skute-
cznie kontrolują jej wilgotność.   I  75 ml 

Aloe Vera  Krem na każdą pogodę SPF 30
UV-A + UV-B HIGH PROTECTION . 
Intensywna ochrona na zimno, wiatr i słońce. Dla każdego 
rodzaju skóry  zapobiega jej wysychaniu. Wysoce skuteczny 
preparat do pielęgnacji oraz ochrony
SPF 30 (High) I  75 ml

Aloe Vera Kremowy Żel do twarzy
Przyjemnie lekka, nawilżająca pielęgnacja skóry. 
60 % Aloe Vera. Chłodzący i  nawilżający kremowy żel do 
twarzy. 60 % zawartość Aloe Vera zapewnia optymalne 
nawilżenie skóry a Panthenol i Bisabolol sprawiają ,  
że skóra czuje się komfortowo.  I  75 ml 

Aloe Vera Maska kremowa
Chłodząca i kojąca do intensywnej pielęgnacji twarzy.  
50% Aloe Vera .
s50 % zawartość Aloe Vera zapewnia optymalne nawilżenie 
skóry a Panthenol i Bisabolol, Avosterol® i olejek z pestek 
brzoskwini sprawia , że skóra staje się jedwabiście gładka  
i elastyczna. Prawdziwa przyjemność dla skóry zestresowanej 
i napiętej skóry.   I  75 ml



Nowoczesne formuły 
do pielęgnacji i ochrony.

Mikropigmenty: Fizyczna ochrona dzięki zastosowaniu nie-
widocznych mikropigmentów odbijających promienie UV, 
które gwarantują wyjatkowo wysoką i skuteczną ochronę 
przeciwsłoneczną.

Filtr UV-A chroni przed długofalowym promieniowaniem 
UV, które przyspiesza foto-starzenie się skóry. 

Filtr UV-B (foto-stabilny) chroni przed krótkofalowym pro-
mieniowaniem, które powoduje poparzenia słoneczne.

Inteligentna  naturalna  ochrona  DNA 
Drzewo  świeczkowe  -  tropikalna roślina, która  na 
stałe narażona  jest na negatywny wpływ promieni 
słonecznych,  wytwarza  wyjątkową  przeciwdziałającą 
fotostarzeniu molekułę -Flavonoid Kampherol - 3O-
Sophorosid (K3OS). Molekuła  ta  redukuje powstawanie 
szkód spowodowanych promieniowaniem UV, osłania 
ona jądra komórkowe,  a  także  wspomaga zdolność 
komórek do regeneracji powstałych uszkodzeń. Nowa 
ochrona DNA stwarza  możliwość utrzymania skóry  
w  dobrej  kondycji przez całe życie.
 
Aloe Vera-żel, z liści  Aloe Vera, uspokaja podrażnioną skórę 
i działa nawilżająco. 

Witamina E neutralizuje wolne rodniki i wpływa na magazy-
nowanie wilgoci w skórze.

Panthenol neutralizuje wolne rodniki i wpływa na maga-
zynowanie wilgoci w skórze. Panthenol  (prowitamina 
B5), łatwo wchłaniana przez skórę i włosy, poprawia 
wilgotność skóry szczególnie suchej, kruchej i popękanej. 
Panthenol zmniejsza zaczerwienienia i podrażnienia skóry, 
działa przeciwzapalnie i przeciwświądowo. W produktach 
pielęgnacyjnych do włosów ułatwia rozczesywanie
i nadaje włosom połysk.              Działa regenerująco.

Hildegard  Braukmann 
Kosmetik (GmbH & Co. KG)  
Oddział w Polsce
05-420 Józefów, ul. Topolwa 16
Tel:  +48 22 4981446  
Fax: +48 22 4994377 
E-mail: biuro@hbkosmetik.pl,    
www.hbkosmetik.pl W
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