
 

 
 

 
 

Szabadban dolgozik, sportol?
Védje bőrét napsütésben is!
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0 Vigyázzon bőrére napsütésben – munka közben is.

Az emberek bőre nem egyformán reagál a nap sugaraira. Tény, hogy sok ideig 
napsütésben tartózkodni egészségtelen és bőrrákot okozhat. Az is tény, hogy a napsütés 
UV sugarainak ártalmas hatását jelentősen csökkenthetjük fényvédő krém használatával.
Ezért fontos a fényvédő krém használata munka- és szabadidőben egyaránt. 

15-ös, vagy 30-as faktor? Ön ismeri saját bőrét legjobban.
A 15-ös faktor közepes védelmet nyújt és normál, vagy sötétebb bőrtípushoz ajánlott.
A világos, vagy érzékeny bőrtípushoz a nagyobb védelmet nyújtó 30-as faktor ajánlott.

 15-ös és 30-as faktor is elérhető
 A legmagasabb skandináv előírásnak is megfelel – rendelkezik a „Hattyú jellel”
 Védelmet nyújt az UVA és UVB sugárzással szemben
 Egyszerű a használata
 Könnyen felszívódik
 Segíti és megőrzi a bőr természetes védekező mechanizmusát
 Parabén-, illat- és színezékmentes

A PLUM SPF 30 fényvédő krém olyan fényvédő anyagot tartalmaz, amely behatol a bőrbe. Amikor 
az UV sugár eléri a bőrt, a szűrő elnyeli a sugárzást, megvédve az alsó bőrrétegeket a károsodástól. 
A fényvédő hatás pár órán keresztül tart, ezért ne feledje, hogy többször kenje bőrét napközben!

Ajánlott mennyiség:  Egy maréknyi az egész testre. Gyermekeknek kb. 15-20 ml.
 Folytatni kell az adagolást a kívánt védelem eléréséig.
Használat:  Használja kb. 20 perccel azelőtt, mielőtt a napra menne.
  Kenje be újra és újra bőrét – elsősorban fürdés után, amikor sokat izzad, 

vagy, miután szárazra törölte bőrét. 

Biztonságtechnikai adatlapot a www.plum.hu oldalon talál, vagy lépjen kapcsolatba velünk!

Megnevezés         

Sun Cream SPF 15 
Sun Cream SPF 30          

Típus                                              

Közepes védő hatás 

Magas védő hatás 

Kiszerelés    

200 ml tubusban      

200 ml tubusban   

Cikkszám   

3002            

3022

Csomagolás

12 x 200 ml

12 x 200 ml

Plum Magyarország Kft.
Erdész utca 4.
HU-8200 Veszprém
Tel./Fax: +36 88 326 006
info@plum.hu
www.plum.hu

A Plum fényvédő krém előnyei:


