
JAK DBAĆ O SKÓRĘ
W PROMIENIACH SŁOŃCA?

MINI PORADNIK

SPF, UVA, UVB – co to właściwie oznacza?

JAKI KREM Z FILTREM SPF WYBRAĆ?

Odpowiedni i skuteczny krem z filtrem SPF powinien chronić 
nie tylko przed promieniowaniem UVB, ale także przed 
promieniowaniem UVA. Jeśli zależy Ci na efektywnej 
ochronie, sięgnij po krem z min. SPF 30.

TEAM SUNSCREEN krem nawilżający SPF 30

Ingredients: Aqua, Dicaprylyl Carbonate*, Caprylic/Capric Triglyceride*, Titanium Dioxide*, Glycerin, Distarch 
Phosphate*, Sorbitan Sesquioleate, Gossypium Herbaceum Seed Oil, Polyglyceryl-6 Polyhydroxystearate*, 
Polyglyceryl-6 Polyricinoleate*, Polyhydroxystearic Acid*, Magnesium Stearate, Octyldodecanol*, Trehalose*, 
Picea Mariana Bark Extract*, Tocopherol, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate*, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Euphorbia Cerifera Cera*, Magnesium Sulfate*, Potassium Olivoyl Hydrolyzed Oat Protein*, Cetearyl Alcohol*, 
Glyceryl Stearate*, Glyceryl Oleate*, Acacia Senegal Gum*, Xanthan Gum*, Jojoba Esters*, Stearic Acid*, 
Trihydroxystearin*, Alumina*, Polyglycerin-6*, Ascorbyl Palmitate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
Benzyl Alcohol, Citric Acid, Parfum, Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citronellol, Citral, Hydroxycitronellal,
CI 77492*, CI 77491*, CI 77499* 
*ingredients with the certificate of naturalness / *składniki posiadające certyfikat naturalności

Aktywna ochrona SPF 30, intensywna 
regeneracja i głębokie nawilżenie 
w wodoodpornej formule o przyjemnej 
konsystencji. Bogactwo naturalnych 
składników dla bezpieczeństwa 
i zdrowia Twojej skóry w promieniach 
słońca. Krem odżywia skórę oraz daje 
piękne, rozświetlone wykończenie. 
A do tego stapia się z Twoim 
odcieniem i nie bieli.

98.1% NATURAL       50ML

     SPF (Sun Protection Factor) to wskaźnik ochrony 
przeciwsłonecznej, który określa poziom ochrony przed 
promieniowaniem UVB. 

     UVA to promieniowanie, które dociera do głębszych 
warstw naskórka i jest odpowiedzialne za fotostarzenie, 
zaczerwienienia oraz zaburzenie pigmentacji (np. plamki).

     UVB to promieniowanie odpowiedzialne m.in. za efekt 
opalonej skóry, a także poparzenia słoneczne, reakcje alergiczne, 
a nawet nowotwory skóry.

JAK UŻYWAĆ?
Krem SPF stosuj jako ostatni kosmetyk w porannej pielęgnacji. 
Nie musisz zatem rezygnować z ulubionego serum czy kremu 
nawilżającego. Możesz go również użyć jako samodzielnego 
kremu do twarzy. Nie zapominaj o skórze na szyi i dekolcie. 
Ważne, aby nie mieszać konsystencji kremu SPF z innym 
kosmetykiem – w ten sposób możesz osłabić działanie ochronne.

 

ILE KREMU Z FILTREM NAKŁADAĆ NA TWARZ?
Aby filtr mógł prawidłowo chronić Twoją skórę, potrzebna jest 
jego odpowiednia ilość. 4 pompki TEAM SUNSCREEN  
zapewnią Ci właściwy poziom ochrony.

 

CZY WARTO REAPLIKOWAĆ KREM?
Zdecydowanie tak! Dla zapewnienia pełnej ochrony w ciągu 
całego dnia warto nałożyć krem po 6-8 godzinach od 
pierwszej aplikacji. Jeśli Twoja skóra jest wystawiona na 
mocne promieniowanie słoneczne (basen, plaża, sport
w pełnym słońcu) – powtarzaj co 2-3 godziny. 

A CO Z MAKIJAŻEM?  

TEAM SUNSCREEN zawiera pigment, który nadaje mu 
transparentny, cielisty odcień. Nie musisz jednak martwić się, czy 
będzie on odpowiedni dla Twojej karnacji – na skórze staje się 
niemal niewidoczny i nie pozostawia białych śladów. Chcesz 
wykonać makijaż? Na krem z filtrem śmiało możesz nałożyć 
podkład czy krem BB. Warto odczekać ok. 10 minut pomiędzy 
aplikacją kremu SPF a produktem do makijażu. TEAM SUNSCREEN 
nie roluje się, dlatego będzie idealną bazą pod make-up.

JAK ZMYWAĆ KREM Z FILTREM?

Krem SPF tworzy na skórze niewidoczną ochronę, która musi 
poradzić sobie ze szkodliwymi promieniami słońca. Dlatego przy 
stosowaniu kosmetyków z filtrem, zwłaszcza tych wodoodpornych, 
niezwykle istotne jest dwuetapowe oczyszczanie skóry. Najpierw 
sięgnij po olejek lub balsam do demakijażu albo płyn micelarny. 
W drugim kroku umyj twarz, szyję i dekolt żelem myjącym.

RESIBO.PL

Odpowiednia ilość kremu SPF daje pełną ochronę, dlatego tak 
ważna jest pierwsza, poranna aplikacja tego kosmetyku.

Kosmetyk z filtrem nie wytrzyma na twarzy całego dnia. To tak, 
jak z makijażem - zdarza Ci się, że w ciągu dnia poprawiasz go. 
Tak samo warto dołożyć ponownie krem SPF.

Wysokości ochrony filtrów nie sumują się ze sobą. Co to znaczy? 
Jeśli najpierw na Twojej twarzy pojawił się krem SPF 30,
a następnie krem BB z filtrem SPF 6, Twoja ochrona będzie 
wynosić tyle, ile produkt z największym wskaźnikiem ochrony 
przeciwsłonecznej. 

Jesteś w trakcie kuracji kwasami, retinoidami lub po zabiegach 
złuszczających? Obowiązkowo używaj kremu z wysokim filtrem, 
min. SPF 30.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?

Ochrona przez cały rok - nie traktuj kremu z filtrem jako 
kosmetyku sezonowego na wiosnę i lato.

Działanie anti-aging - krem z filtrem to najlepszy kosmetyk 
przeciwzmarszczkowy, jaki możesz zafundować swojej skórze. 
Potwierdzają to badania. Po roku codziennego stosowania 
kremu SPF, u 68% badanych zmarszczki były mniej widoczne, 
a skóra bardziej ujędrniona.

Dbanie o reaktywną skórę - promieniowanie słoneczne 
wyjątkowo szkodzi cerom z przebarwieniami, naczynkami czy 
trądzikiem różowatym. Wystarczył rok codziennego 
stosowania kremu z filtrem, aby 75% badanych zauważyło 
poprawę koloru skóry, a u 44% zmniejszyły się przebarwienia. 
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3 x TAK dla kremu SPF


