
 

 
 

 
 

Pracujete vonku, športujete?
Chráňte svoju pokožku aj na slnku!
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 30 Chráňte svoju pokožku na slnku – aj počas práce.
Pokožka ľudí reaguje na slnečné žiarenie rôzne. Faktom je, že dlhodobý pobyt na slnku je 
škodlivý a môže spôsobiť rakovinu kože. Pravdou je aj to, že škodlivé účinky UV žiarenia slnka 
môžeme značne zmierniť používaním ochranných krémov. Preto je dôležité používanie ochranných  krémov počas 
práce aj vo voľnom čase.
 
Krém s 15 alebo 30 ochranným faktorom? Vy poznáte svoju pokožku najlepšie.
Ochranný faktor 15 poskytuje strednú ochranu a odporučuje sa pre normálny alebo tmavší typ pokožky.
Pre svetlejší alebo citlivý typ pokožky sa odporučuje ochranný faktor 30, ktorý poskytuje väčšiu ochranu.

 je dostupný s ochranným faktorom 15 aj 30
 vyhovuje najvyšším predpisom severských štátov – dostal značku „Severská labuť“
 poskytuje ochranu voči UVA a UVB žiareniu
 používanie je jednoduché
 ľahko sa vstrebáva
 pomáha pokožke a udržuje jej prirodzený ochranný mechanizmus 
 bez parabénu, vône a farbív

Ochranný protislnečný krém PLUM SPF 30 obsahuje ochrannú látku voči slnečným lúčom, ktorá vnikne do 
pokožky. Keď UV žiarenie dosiahne pokožku, fi lter pohltí žiarenie a   ochráni tak hlbšie vrstvy pokožky od 
poškodenia. Ochrana trvá niekoľko hodín, preto si počas dňa nezabudnite viackrát natrieť pokožku.

Odporúčané množstvo:    za dlaň krému na celé telo. Deťom cca. 15-20 ml. 
Pokračujte v natieraní do dosiahnutia potrebnej ochrany.

Používanie:  Aplikujte cca. 20 minút pred tým, ako vyjdete na slnko.
  Natierajte si pokožku opakovane– predovšetkým po kúpaní, keď sa veľa potíte 

alebo po tom, ako ste si utreli pokožku nasucho.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete na stránke www.plum.hu, alebo nás kontaktujte.

Označenie výrobku                              

Sun Cream SPF 15 
Sun Cream SPF 30          

Typ
Stredná ochrana
Vysoká ochrana

Balenie           
200 ml-vá tuba
200 ml-vá tuba

Číslo materiálu
3002            
3022

Veľkosť balenia
12 x 200 ml
12 x 200 ml

Prednosti ochranného krému Plum:

Plum Magyarország Kft.
8200 Veszprém
Erdész utca 4.
Tel./Fax: +36 88 326006
E-mail: info@plum.hu


