
БЕЗПЕЧНА
ТА ЕФЕКТНА 
ЗАСМАГА –
ПОДАРУНОК САМОЇ 
ПРИРОДИ!



СОНЦЕ: ОЧЕВИДНІ ПЛЮСИ!
• Регулярні сонячні ванни позитивно впливають на наш організм, 

сприяють поліпшенню обміну речовин і складу крові, підвищують 
загальний тонус.

• Позитивний вплив сонця на організм людини помітили вже за старих 
часів. Хворим та ослабленим людям прописували прогулянки надворі та 
сонячні ванни – це сприяло поліпшенню стану їх здоров'я.

• Сонячне світло здатне вбивати збудників багатьох захворювань, у тому 
числі таких серйозних, як туберкульоз шкіри.

• Під впливом ультрафіолетових променів в організмі людини 
виробляється вітамін D, від якого залежить міцність наших кісток і зубів, 
а його дефіцит може призвести до рахіту в дитячому віці.



СОНЦЕ: 
НЕБЕЗПЕЧНІ 
МІНУСИ
• Ультрафіолет здатен руйнівно 

впливати на шкіру, а надто тривалі 
сонячні ванни можуть стати 
причиною передчасного старіння 
шкіри та ранньої появи зморщок.

• Надмірне перебування на сонці 
підвищує ризик виникнення 
меланоми та інших небезпечних 
захворювань.

• І нарешті, занадто темна засмага 
давно вийшла з моди!



Siberian Wellness
ПРЕДСТАВЛЯЄ 
ОНОВЛЕНІ
SPF-ЗАСОБИ
з рослинним 
комплексом 
ENDEMIX™



• Високий ступінь захисту від 
фотостаріння та пігментації шкіри.

• Водостійкий ефект.
• Формула продуктів ефективна на 

відкритому сонці до 7 годин.

Комплекс ENDEMIX™ на 26,6% 
підсилює регенерацію клітин шкіри.

Натуральні компоненти зволожують 
шкіру та сприяють її оновленню.

SPF-ЗАСОБИ 
SIBERIAN WELLNESS



Крем з рослинним комплексом ENDEMIX™, 
пантенолом та олією календули допомагає 
впоратися з негативним впливом навколишнього 
середовища, забезпечує надійний захист шкіри 
від UVA- і UVB-променів. Високоефективні 
фільтри надійно захищають шкіру від 
фотостаріння, опіків та ушкоджень.

• комбінація високоефективних фільтрів
• пантенол
• олія календули
• вітамін Е

Захисний ефект доведено клінічно.

КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
СОНЦЕЗАХИСНИЙ SPF 50

SPF-ЗАСОБИ



SPF-ЗАСОБИ

Ніжне молочко з рослинним комплексом 
ENDEMIX™ забезпечує ефективний захист від 
UVA- та UVB-променів і має м'яку доглядаючу 
дію. Надійно захищає шкіру від фотостаріння, 
опіків і пошкоджень. Олія абісинської гірчиці, 
вітамін Е та олія календули піклуються про шкіру 
тіла, роблячи її гладенькою та ніжною.

• комбінація високоефективних фільтрів
• олія абісинської гірчиці
• олія календули
• вітамін Е

Захисний ефект доведено клінічно.

МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 
СОНЦЕЗАХИСНЕ SPF 30



• Вранці після умивання нанесіть звичний денний засіб і
дайте йому повністю поглинутися. Після цього використайте
засіб з SPF-захистом (не менше ніж за 20 хвилин до виходу
на вулицю).
• Наносьте SPF-засіб не тільки на обличчя, але і на всі відкриті
ділянки тіла.
• Використовуйте SPF-засіб після кожного купання або кожні
дві години (навіть якщо він водостійкий).

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

Креми з SPF-фільтрами можуть забивати пори,
тому рекомендується ретельно очищати шкіру після їх застосування.



ФОРМУЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЗАСМАГИ

Сонцезахисні 
креми

Ідеальний час 
для засмаги:

до 10:00
і після 16:00

Одяг
з натуральних 

тканин

Що максимально 
закриває тіло

Капелюх
і сонцезахисні 

окуляри



ДЯКУЄМО

ЗА УВАГУ!
www.siberianwellness.com


