


Perustettu vuonna 1992

Tuotteiden kehitys ja valmistus 
tapahtuu Sveitsissä

Myös herkille ihotyypeille soveltuvia, 
laadukkaita aurinkosuojia
o Ihotautilääkäreiden suosittelemia



Mineraali- ja/tai kemialliset filtterit
o Laajan spektrin suoja: UVA, UVB, IR-A, sininen 

valo

Kevyet koostumukset
o Geelit, emulsiot ja sprayt

o Sopivat kaikille ihotyypeille, myös 
rasvoittuva/akneiho (non-comedogenic)

Eivät sisällä kiistanalaisia raaka-aineita: 
hajusteita, mineraaliöljyjä, säilöntäaineita, 
alumiiniyhdisteitä, silikoneja… 



Aurinkosuoja kasvoille
o Fysikaalinen sekä kemiallinen suoja

Sisältää ektoiinia
o Anti-age –vaikutus
o Sitoo tehokkaasti vettä
o Suojaa ja hoitaa ihoa

Ei tuki ihohuokosia
Vedenkestävä
Lamellaariteknologia
o Muistuttaa ihon sarveissolukerroksen 

(stratum corneum) rakennetta
o Asettuu iholle tasaisesti – tehokas, 

”aukoton” suoja
o Ei imeydy haitallisen syvälle ihon 

kerroksiin

50 ml



Aurinkosuoja kasvoille
o Fysikaalinen sekä kemiallinen suoja

Sisältää ektoiinia
o Anti-age –vaikutus
o Sitoo tehokkaasti vettä
o Suojaa ja hoitaa ihoa

Ei tuki ihohuokosia
Vedenkestävä
Lamellaariteknologia

Muistuttaa ihon sarveissolukerroksen 
(stratum corneum) rakennetta

o Asettuu iholle tasaisesti – tehokas, 
”aukoton” suoja

o Ei imeydy haitallisen syvälle ihon 
kerroksiin

50 ml



Aurinkosuoja kasvoille

o Fysikaalinen sekä kemiallinen suoja

Ehkäisee ihon hyperpigmentaatiota

Sisältää ektoiinia

o Anti-age –vaikutus

o Sitoo tehokkaasti vettä

o Suojaa ja hoitaa ihoa

Ei tuki ihohuokosia

Vedenkestävä

Lamellaariteknologia

Muistuttaa ihon sarveissolukerroksen 
(stratum corneum) rakennetta

o Asettuu iholle tasaisesti – tehokas, 
”aukoton” suoja

o Ei imeydy haitallisen syvälle ihon kerroksiin

50 ml



Ultrakevyt mineraaliaurinkosuoja 
kasvoille
o Fysikaalinen suoja
o Erittäin ohut, tahmaamaton 

koostumus
Pitää ihon mattapintaisena
Hypoallergeeninen
Sisältää ektoiinia
o Anti-age –vaikutus
o Sitoo tehokkaasti vettä
o Suojaa ja hoitaa ihoa

Ei tuki ihohuokosia
Vedenkestävä

40 ml



Aurinkosuoja vartalolle, koko 
perheelle
o Fysikaalinen sekä kemiallinen

suoja
Vedenkestävä
Ei tuki ihohuokosia
Lamellaariteknologia
o Muistuttaa ihon 

sarveissolukerroksen (stratum
corneum) rakennetta

o Asettuu iholle tasaisesti –
tehokas, ”aukoton” suoja

o Ei imeydy haitallisen syvälle ihon 
kerroksiin

150 ml



Aurinkosuoja vartalolle, lapsille
Celligent® aktiiviraaka-aine
o Suojaa soluja ja DNA:ta tehokkaasti 

auringon aiheuttamilta vaurioilta
Vedenkestävä
Ei tuki ihohuokosia
Lamellaariteknologia

Muistuttaa ihon 
sarveissolukerroksen (stratum
corneum) rakennetta

o Asettuu iholle tasaisesti – tehokas, 
”aukoton” suoja

o Ei imeydy haitallisen syvälle ihon 
kerroksiin

150 ml



Mineraaliaurinkosuoja vartalolle, 
vauvoille
o Fysikaalinen suoja

Ultrakevyt koostumus herkälle 
iholle
Lipex® 
o Pääasiassa rypsiöljystä
o Runsaasti e-vitamiinia
o Antioksidanttinen vaikutus

Ei tuki ihohuokosia
Vedenkestävä
Hypoallergeeninen

100 ml



Auringolta, viimalta ja 
kylmyydeltä suojaava 
huulivoide
Vedenkestävä
Sisältää aganöljyä ja 
sheavoita
o Ravitsee kuivia, halkeilevia 

huulia

4,8 ml



200 ml

Aurinkosuojageeli 
vartalolle
o Kemiallinen

suoja
Ihanteellinen 
urheiluun
Väritön, kevyt 
koostumus
Vedenkestävä
Antioksidanttinen



Aurinkosuojasuihke 
vartalolle
o Kemiallinen

suoja
Ihanteellinen 
urheiluun
Väritön, kevyt 
koostumus
Vedenkestävä
Antioksidanttinen

150 ml



150 ml

After sun –geeli
Rauhoittaa herkkää ihoa
Kevyt koostumus
Sisältää 
vihannesportulakkauutetta 
(Portulaca Oleracea extract)
o Rauhoittaa, antioksidantti

Käytetään auringossa oleskelun 
jälkeen, kun aurinkosuojatuote 
on pesty pois iholta


