Egész nyáron ragyogó haj és bôr? A Sole Mare
termékcsaláddal mindez könnyedén elérhetô.
Kellemes illat, azonnali ragyogás.

SUN GLOSS

védôolaj napozáshoz

AFTER SUN BATH fürdôsampon

Fényvédô olaj, ami az UV-szûrô mellett E-vitamint is
tartalmaz. Ragyogó hatását hajon és bôrön is másképpen fejti ki. Testen jótékonyan befolyásolja a pigmentek
intenzitását, használatával a bôr hidratált és intenzív
barna színû lesz. Már enyhén barna bôrre is ajánljuk.
Hajon pedig megvédi annak fényét és színét, megelôzi
a rostok dehidratáltságát. A haj azonnal lágy tapintásúvá és kifésülhetôvé válik. Használata a napon
tartózkodás elôtt és után is ajánlatos.
Figyelmeztetés: Ez a termék nem védi meg a bôrt a
leégéstôl!
Kiszerelés: 125 ml

Újrastrukturáló kímélô fürdôszer, ami kakaó kivonatot,
E- és F-vitamint, és hajszínvédô összetevôket is
tartalmaz, amelyek erôs, ám kíméletes tisztítást eredményeznek. Különleges hatóanyagai összességének
köszönhetôen ez a termék más-más hatást fejt ki a
hajon és bôrön. A hajnak lágyságot ad és tökéletesen
kondicionálja azt, míg a bôrt hidratálttá varázsolja és
segít meghosszabbítani a barnaságot. Hajon alkalmazva a megmosott hajra vigyük fel, masszírozzuk, majd
öblítsük le.
Kiszerelés: 250 ml

SUN BREEZE hûsítô hatású napozó

mélytápláló kifésülô krém

Frissítô hatású „barnító víz”, ami UV-szûrôket, E- és
F-vitamint tartalmaz, felfrissíti a testet és válogatott
összetevôinek köszönhetôen különféle hatást fejt ki testen és hajon egyaránt. Testen jótékonyan befolyásolja a
pigmentek intenzitását, használatával a bôr hidratált és
intenzív barna színû lesz. Alkalmazását már napsütötte
bôrre ajánljuk. UV-szûrôinek segítségével megvédi a
haj fényét és színét a só és a klór káros hatásaitól
egyaránt. Használatával felfrissíthetjük a fejbôrt, a
hajnak pedig natúr hatást kölcsönözünk. A hûsítô
napozás elôtt és alatt használható.
Figyelmeztetés: Ez a termék nem védi meg a bôrt a
leégéstôl!
Kiszerelés: 200 ml

Mandulaolajt és guaranából kivont E-vitamint tartalmaz,
amely hatóanyagok segítik a haj kifésülését és mélyen
táplálják azt. Hatását 30 másodperc alatt fejti ki. A krém
nagyszerû állagú, saját maga szabályozza a hidratálás
mértékét a haj típusától függôen.
Használata: Vastag szálú és nagyon nehezen kifésülhetô haj esetén azt ajánljuk, hogy a terméket ne
mossa le a hajról. Kis mennyiséget tegyen a krémbôl
a tenyerébe, és vigye fel a hajra egyenletesen, a
fejbôrtôl távolabb. Ha ez megvan, kezdje a szárítást.
Vékonyszálú, nehezen kifésülhetô haj esetében kis
mennyiséget vigyen fel a krémbôl a hajra, oszlassa
el egyenletesen, hagyja hatni 30 másodpercig, majd
alaposan öblítse ki.
Kiszerelés: 150 ml

AFTER SUN FEEL napozás utáni

AFTER SUN SATIN napozás utáni fluid
Szilikonos hatóanyagokat, E- és F-vitamint tartalmaz,
amelyek azonnali ápolást és könnyû fésülhetôséget
biztosítanak. A terméket „multi-benefit” hatóanyagokkal
gazdagították azért, hogy egy termékben egyesüljön a
szaténhatás, ami kiemeli a haj fényét és ragyogását; a
könnyû kifésülhetôség, ami hozzájárul még a legnehezebb hajak könnyed formázásához is; és a quick
styling, ami minimálisra csökkenti a szárítás idejét.
Használata: Nedves hajra tegye fel a terméket és
hagyja megszáradni természetes módon. Ha részletekbe menô formázást óhajt készíteni, akkor száraz
hajra vigye fel. Extra gyors, sürgôsen elkészített hajak
esetében is ideális.
Kiszerelés: 125 ml

AFTER SUN SHEER napozás utáni
hidratáló olaj testre

Mandulaolaj és E-vitamin a ragyogó barnaságért és az
egész napon át tartó szuper hidratált bôrért. Bársonyos
állag, amit „multi-benefit” hatóanyagokkal gazdagítottak azért, hogy a termékben egyszerre hidratálja és
lágyítsa a bôrt, hatóanyagainak köszönhetôen gátolja
a hámlást és a naptól, sótól érzékennyé vált bôrnek
megfelelô rugalmasságot biztosítson. Az olaj kiemeli és
fokozza a ragyogó barnaságot.
Használati utasítás: Használja minden nap, tusolás után
vigye fel a még nedves bôrre és gyengéden masszírozza be, ezzel megkönnyítve a termék felszívódását.
Kiszerelés: 200 ml

