
 

 
 

 
 

Delate na odprtem, se ukvarjate s športom?
Zaščitite svojo kožo pred soncem!
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0 Zaščitite svojo kožo – tudi med delom.

Naša koža na sonce ne reagira na isti način. Dejstvo je, da ni zdravo, če veliko časa preživimo na
soncu in da  lahko to povzroči nastanek kožnega raka. Dejstvo je tudi, da lahko škodljive posledice UV žarkov 
bistveno zmanjšamo z uporabo kreme za zaščito pred soncem. Zaradi navedenih dejstev je pomembno, da kremo 
za zaščito pred soncem uporabljamo tako med delovnim kot tudi med prostim časom.
 
Zaščitni faktor 15 ali 30? Vi ste tisti, ki najbolje poznate svojo kožo.
Zaščitni faktor 15 nudi srednjo raven zaščite, ki se priporoča za normalno ali temnejšo barvo kože.
Za svetlo ali občutljivo vrsto kože se priporoča krema z zaščitnim faktorjem 30, saj ta nudi večjo zaščito.

 Na voljo v različici z zaščitnim faktorjem 15 in 30
 Ustreza tudi najvišjemu skandinavskem predpisu – označena z “Labodom”
 Zagotavlja zaščito pred UVA in UVB žarki
 Enostavna uporaba
 Hitro vpijanje
 Spodbuja in varuje naravni obrambni mehanizem kože
 Brez parabenov, dišav in barvil

Krema za zaščito pred soncem PLUM SPF 30 vsebuje sredstvo, ki prodre v kožo. 
Ko UV žarki pridejo do kože, fi lter absorbira žarke in na ta način spodnje plasti kože ščiti pred poškodbami. 
Zaščitni učinek traja nekaj ur, zato ne pozabiti kože namazati večkrat na dan!

Priporočena količina:    Količina ene pesti za celotno telo. Za otroke približno 15–20 ml.
 Z odmerjanjem je potrebno nadaljevati, dokler ne dosežete želene ravni zaščite.
Uporaba:  Kremo uporabite približno 20 min pred odhodom na sonce.
  Vedno znova namažite kožo – še posebej po prhanju in kopanju, v primerih 

močnejšega potenja oziroma po tem, ko kožo obrišete do suhega.

Varnostni tehnični podatkovni list lahko najdete na spletni strani www.plum.hu, ali pa nas kontaktirajte!

Ime                              

Sun Cream SPF 15 
Sun Cream SPF 30          

Vrsta
Zmerni zaščitni učinek
Visok zaščitni učinek

Različica           
200 ml tuba
200 ml tuba

Číslo materiálu
3002            
3022

Veľkosť balenia
12 x 200 ml
12 x 200 ml

Prednosti kreme za zaščito pred soncem Plum:

www.plum.hu/hr


