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PRIMER UPORABE

ZAKAJ UPORABITI ESSENS SUN CARE?
• Ščiti pred kožnimi obolenji in gubami od sonca
• Krema ima filter za zaščito pred UVA in UVB žarki, ki so zaprti v steklenih biserih, 

zahvaljujoč katerim ni neposrednega stika s kožo in ni nevarnosti za alergijske reakcije
• Ustrezna kombinacija sestavin omogoča kakovosten in zdrav ten in daje koži potrebno 

hidracijo
• Krema ima dodatek, ki preprečuje koži, da bi se nanjo lepil pesek ali oblačila ter se 

ne topi v vodi

KAKO UPORABLJATI ESSENS SUN CARE?
Ali se odpravljate na počitnice na morje, ali se boste sončili na gorah? Za doseganje 
optimalnih rezultatov pri sončenju pomeni, da je polt po sončenju bronasta, minimalno 
zgubana, da se zmanjša tveganje za bolezni kože, je priporočljivo, da uporabite izdelke 
ESSENS na naslednji način: 

1. 3 dni pred počitnicami začnite uporabljati Before Sun Care tablete, 3 krat po 1 tableto 
na dan po obroku. Preostanek tablet vzemite s seboj na počitnice in jih dokončajte 
v času počitnic. Tablete so bile razvite za dopolnitev sestavin v človeškem telesu, ki 
ustvarjajo rjav pigment. Vsebujejo številne aminokisline, zlasti L-tirozin, ki deluje kot 
pospeševalcev sončenja, nadalje vsebujejo Spirulin, ki je bogat s karotenoidi (rdečo 
barvo) zaradi česar ima koža lepši ten in je bolj sijoča. Karotenoidi zelo ugodno vplivajo 
na imunski sistem, ki je lahko zaradi čezmerne izpostavljenosti soncu oslabljen..

2. Pred uporabo kreme za sončenje, uporabite Before Sun Care Gel na vaši koži. To 
ustvarja podlago, na katero se bo krema za sončenje bolje prijela, bolje mazala in 
izboljšala varovanje z UV filtri. Before Sun Care Gel vsebuje tudi pantenol in thalitan, 
ki spodbujata kožo k tvorbi vitamina D melanin - rjav pigment. 

3. 3. 15 minut po uporabi Before Sun Care Gel je dober čas, da uporabite Sun Care SPF 
30 ali Sun Care SPF 50. Zaščitni faktor običajno izberemo glede na tip kože in sončno 
sevanje, ki mu bomo izpostavljeni. Na splošno se število minut vključno z vašim 
tipom kože pomnoži s številom zaščitnega faktorja. Dobljeno število mora ustrezati 
številu minut, ki jih lahko preživite na soncu brez nevarnosti sončnih opeklin. Krema 
za sončenje Sun Care Essens učinkovito ščiti pred UVA in UVB žarki. Vsebujejo tudi 
thalitan, ki pospešuje porjavitev kože.

4. V večernih urah po sončenju uporabite mleko po sončenju After Sun Care Milk, ki 
pomaga regenerirati kožo, zmanjšuje rdečico in daje prepotrebno vlaženje, s čimer 
se podaljšuje ten.

Fototip Opis kože Sama zaščita kože

1
Zelo svetla, bleda, pegasta, skoraj nikoli ne 

porjavi, reagira zelo občutljivo - preprosto se 
opeče. Svetli ali rdeči lasje

5 – 10 minut

2
Svetla koža, preprosto dobi pege, nežen ten, 
odziva se nežno - preprosto se opeče. Svetli 

lasje.
10 – 20 minut

3
Običajno obarvana naravno, brez peg. Po 
sončenju nežno pordela, redko se opeče. 

Temnejše svetli do srednje rjavi lasje.
15 – 25 minut

4
Temnejši ten, verjetnost hitrih opeklin je 

minimalna. Rjavi ali črni lasje.
25 – 35 minut

Graf je le v pomoč, treba je upoštevati tudi trenutno zdravstveno stanje itd.



ESSENS Sun Care SPF 30, 50 
Krema za sončenje z aloe vero za dolgoročno in učinkovito zaščito kože med sončenjem.
Krema se nanaša preprosto in hitro vpija. Vključujejo učinkovito zaščito pred UVA in UVB 
žarki, so odporni proti vodi in brisanjem. Ne vsebujejo parabenov. 

Uporaba: Za zaščito pred soncem se nanese na kožo v zadostnih količinah, prednostno  
30 minut pred izpostavljanjem soncu. Za zaščito pred soncem celotnega telesa povprečnega 
odraslega človeka je potrebna količina 36 g. Nanos čez dan, je treba ponoviti.

ESSENS After Sun Care Milk
Mleko po sončenju z aloe vero je primerno za vse tipe kože. Podaljšuje ten, neguje, 
obnavlja in ščiti kožo pred izsušitvijo ter zmanjšuje rdečico kože po izpostavljenosti 
soncu. Ne vsebuje parabenov. 

Uporaba: Mleko se nanese na kožo v zadostni količini po vsakem sončenju. Lahko se 
nanaša in je primeren za uporabo skozi celo leto.

After Sun Care Milk 200 ml | 17,10 €Before Sun Care Tablets 60 tablet

 
Sun Care Set | 102,50 €

Before Sun Care Gel 200 ml

ESSENS Before Sun Care Tablets - prehransko dopolnilo
Naraven izdelek, ki vsebuje aloe vero, pomaga pri pripravi kože na sonce in zelo 
učinkovito pomaga dosegati bronast ten in podaljšuje njegovo življenjsko dobo.

Doziranje: 3 tablete na dan po obroku. 
Izdelek ne vsebuje sladkorja, glutena ali laktoze.

Before Sun Care Tablets in Before Sun Care Gel niso naprodaj ločeno 
in jih je mogoče dobiti le v posebnem setu Sun Care.

ESSENS Before Sun Care Gel
Viskozen gel z aloe vero za nego kože pred sončenjem je primeren za vse tipe kože, 
učinkovito vlaži in ščiti kožo pred alergijskimi reakcijami in jo ohranja prožno. Ne vsebuje 
parabenov.

Uporaba: Nanesite na kožo pred izpostavljenostjo soncu in pred nanosom kreme za 
sončenje. Iztisnite majhno količino v dlani in ga nežno nanesite na kožo. Idealno je, da 
se uporablja na suhi koži. Pustimo, da se temeljito vpije.

Sun Care SPF 30 200 ml | 35,60 €
Sun Care SPF 50 200 ml | 42,70 €


