
 
 
Milovníci slnka si s kozmetickým radom Wellmaxx 
SunCare prídu na svoje 
 
Závidenia hodné opálenie s rozsiahlou 
ochranou! 
 
Milujeme slnko a jeho pozitívne účinky 
na naše telo a pohodu. Slnkom 
opálená pleť po dovolenke je stále 
jedným z najkrajších suvenírov, ktoré 
si z dovolenky prinášame.  
 
UV žiarenie pokožky však, žiaľ, okrem 
opálenia, ktoré vnímame ako krásne, 
spôsobuje podráždenie pokožky a 
predčasné starnutie. 
 
Ochranu pokožky pred spálením a 
pred dlhodobým poškodením pokožky 
môžete dosiahnúť s ošetrujúcimi 
prípravkami Wellmaxx SunCare.  
 
Okrem UVA + UVB filtrov na ochranu pred svetlom produkty obsahujú prírodné 
výťažky, ktoré chránia pokožku pred škodlivými účinkami voľných radikálov. 
Intenzívne hydratačné krémy navyše pôsobia proti strate pružnosti pokožky. 
 
Po dlhom dni na slnku sa o namáhanú pokožku postará sýte, príjemne chladivé 
mlieko po opaľovaní. 



Súkromná zbierka SunCare 
 
Fluid na ochranu pred slnkom SPF 50 
Obsahuje: 
• Vitamín E 
• Výťažok z rias 
• Extrakt z vodného melónu 
Tento zvlhčujúci fluid ponúka nielen veľmi vysokú UV ochranu, 
ale tiež pôsobí proti poškodeniu DNA spôsobenému slnkom. 
Antioxidant.  
Balenie 50 ml 
 
 
 
 
Pena na ochranu pred slnkom SPF 30 
Obsahuje: 
• Vitamín E 
• Extrakt z bieleho čaju 
• Ginkgo extrakt 
Mäkká pena sa ľahko rozotiera a rýchlo sa vstrebáva do 
pokožky. Nelepí a nemastí. Antioxidant.  
Balenie 200 ml 
 
 
 

 
Relaxačné mlieko 
Obsahuje:  
• Vitamín E 
• Aloe Vera 
• Vŕbovka + extrakt z rozmarínu 
Toto osviežujúce mlieko po opaľovaní poskytuje vašej slnkom 
namáhanej pokožke intenzívnu relaxačnú starostlivosť a 
pomáha pokožke znovu získať prirodzenú rovnováhu a 
optimálnu úroveň vlhkosti. Antioxidant.  
Balenie 200 ml 
 
 

 



Slnko? Samozrejme! Ale urobte to správne! 
 
Pred opaľovaním naneste produkty v dostatočnom množstve. Vyhnite sa 
intenzívnemu poludňajšiemu slnku. Nízke aplikačné dávky znižujú ochranný 
účinok. Aplikujte niekoľkokrát, aby ste udržali ochranu pred slnkom, najmä po 
kúpaní, potení alebo osušení. Chráňte dojčatá a malé deti pred priamym 
slnečným žiarením. Pre dojčatá a malé deti používajte ochranný odev a 
opaľovacie krémy s vysokým SPF. Ani produkty s veľmi vysokým SPF 
neposkytujú úplnú ochranu pred UV žiarením. 
 
UVB lúče pôsobia na povrchu, spôsobujú spálenie, ničia bunkové jadro a tým 
poškodzujú epidermis. 
 
UVA - lúče môžu prenikať hlbšie, vytvárať voľné radikály a sú hlavnou 
príčinou predčasného starnutia pokožky. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dovozca:  
Yalong Trade s.r.o., M.Bodického 1517/14, 050 01 Revúca 
 
Nájdete nás:  
 
www.hyaluron.sk 
www.hyaluron-kosmetika.cz 
 


