
 

 
 

 
 

Lucrați în aer liber, faceți sport?
Protejați-vă pielea de razele solare!
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 30 Protejați-vă pielea de razele solare - chiar și în timpul serviciului.

Pielea oamenilor reacționează în mod diferit la razele solare. Este cunoscut faptul că expunerea 
îndelungată la soare este nesănătos și poate provoca cancer de piele. Totodată este cunoscut și faptul 
că efectele negative ale razelor solare UV pot fi  atenuate prin utilizarea unor creme pentru protecție solară. 
De aceea este important utilizarea unei creme pentru protecție solară la serviciu și în timpul liber.
 
Factor de protecție 15 sau 30? Dumneavoastră vă cunoașteți pielea cel mai bine. 

Factorul de protecție 15 asigură protecție medie și se recomandă pentru tenul normal sau mai închis. 
Factorul de protecție 30 cu protecție ridicată se recomandă pentru tenul deschis sau sensibil.

 Există atât creme cu factor de protecție 15 cât și 30
 Corespunde și celor mai înalte norme scandinave – este prevăzut cu ,,sigla Lebăda”
 Asigură protecție împotriva razelor UVA și UVB
 Este ușor de utilizat
 Pătrunde rapid în piele
 Ajută și păstrează mecanismul de apărare naturală a pielii
 Nu conține parabeni, parfum și coloranți

Crema pentru protecție solară PLUM SPF 30 conține substanțe protectoare, care pătrund în piele. 
Când razele UV ating pielea, crema absoarbe radiațiile, protejând straturile subcutanate de deteriorare. 
Efectul protector durează câteva ore, de aceea nu uitați să aplicați crema de mai multe ori pe zi.

Cantitate recomandată:    O mână de cremă pentru tot corpul. Pentru copii aprox. 15-20 ml. 
Dozarea trebuie repetată până la atingerea protecției dorite.

Utilizare:   Utilizați crema cu aprox. 20 de minute înainte de a merge la soare. Aplicați în mod 
repetat – mai ales după baie, când transpirați mult, sau după ce v-ați șters bine cu prosopul.

Fișa cu date de securitate se găsește pe pagina www.plum.hu, sau contactați-ne personal!

Denumire

Sun Cream SPF 15 
Sun Cream SPF 30          

Tip
Efect protector mediu
Efect protector ridicat

Prezentare           
Tub de 200 ml
Tub de 200 ml

Cod produs
3002            
3022

Ambalare
12 x 200 ml
12 x 200 ml

Benefi ciile cremei pentru protecție solară Plum:

Plum Magyarország Kft. /Srl./
Str. Erdész nr. 4. 
HU-8200 Veszprém
Tel./Fax: +36 88 326006 
info@plum.hu - www.plum.hu


