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Opaľovanie tváre je citlivá téma. Chceme 
pôsobiť atraktívne a zdravo, no na druhej 
strane vieme, že cielené vystavovanie tvá-
re slnečnému žiareniu vedie k predčasnému 
starnutiu pleti.

Zachovajte mladosť pleti
Slnečné lúče poškodzujú elastínové a kolagé-
nové vlákna aj DNA kožných buniek. Násled-
kom sú nielen vrásky a pigmentové škvrny, 
ale aj ochabnutá pleť. Ak chceme zachovať jej 
mladosť, mali by sme si uvedomiť jedno – bez 
účinnej UV ochrany je aj ten najdrahší proti-
vráskový krém zbytočný. Opaľovacia kozmeti-
ka Mádara obsahuje šťavu z Aloe vera a mali-
nový olej, ktoré účinne hydratujú a upokojujú 
pokožku. Jedinečné kmeňové bunky zo včelní-
ka skalného podporujú ochranu pred trvalým 
poškodením zo slnka. Spolu s glycerínom a ky-
selinou hyalurónovou znižujú tvorbu pigmen-
tových škvŕn a podporujú syntézu kolagénu.

Päť zlatých pravidiel 
zdravého opaľovania:

1 Aj váš denný krém by mal obsahovať UV 
faktor. Používajte ho celoročne. 

2 Kvalitné opaľovacie prípravky obsahujú aj 
zložky proti starnutiu pleti, ale nenahrá-

dzajú bežnú starostlivosť. Po vyčistení pleti si 
najskôr naneste denný krém/sérum a potom  
prípravok na opaľovanie.

3 Pleť na tvári je citlivejšia, preto si vyberajte 
špeciálne prípravky na opaľovanie tváre. 

Vyvíjajú sa s ohľadom na rôzne typy pleti.  

4 Prípravky s UV ochranou aplikujte aj na 
dekolt, krk, uši a chrbty rúk. To sú oblas-

ti, na ktoré často zabúdame a pritom viditeľne 
prezrádzajú známky starnutia pleti. 

5 Ak nie ste pod slnečníkom, na hlave majte 
klobúk alebo aspoň šiltovku. Žiaden strach, 

slnečné lúče si vás nájdu. Opálite sa pomalšie, 
ale zdravšie a trvácnejšie!

Najmä ľudí s veľmi citlivou pokožkou, ale 
aj tehotné a dojčiace ženy zaujíma zlože-
nie opaľovacích produktov, ktoré by malo 
byť úplne bez syntetických látok a pritom 
plnohodnotne chrániť.

Minerálny filter a vôňa kokosu
Keď sa spojí špičková veda so silou príro-
dy, výsledkom je unikátny minerálny filter 
na báze oxidu zinočnatého, ktorý poskytuje 
spoľahlivú ochranu proti UVB a UVA žiare-
niu. Kokosový krém Soléo Organics funguje 
na princípe vytvorenia ochrannej bariéry 
na pokožke, od ktorej sa žiarenie odráža 

ako od zrkadla bez toho, aby sa vstrebal do 
pokožky. Poskytuje vysoký ochranný fak-
tor SPF 30 a trojhodinovú vodoodolnosť. 
Zloženie z prírodných olejov je ideálnou 
voľbou pre dojčence, tehotné ženy, osoby 
s citlivou pokožkou, ekzémom a alergiami. 
Obohatený o vitamín E eliminuje tvorbu 
pigmentových škvŕn a urýchľuje regenerá-
ciu pokožky, ktorú namáha slnko. Je šetrný 
nielen k pokožke, ale aj k prírode. Jeho zlož-
ky sú 100 % rozložiteľné a biologicky odbú-
rateľné. Neskrýva žiadne chemické zložky, 
syntetické konzervačné látky, parabény či 
umelé farbivá.

Ak vám záleží nielen na vašom zdraví, ale 
aj na našej planéte, vyberte si opaľovaciu 
kozmetiku „clean beauty“, teda čistú koz-
metiku, ktorá neznečisťuje ľudské telo ani 
životné prostredie.

Bez „zlých zložiek“
Dvojica surfistov vytvorila inovatívny rad 
opaľovacích prípravkov pre milovníkov sln-
ka a oceánu, ktoré chránia a starajú sa o všet-
ky typy pokožky a zároveň rešpektujú ich 
ihrisko, ktorým je príroda sama. SeventyOne 
Percent je prírodná pleťová a slnečná koz-
metika, ktorá je ohľaduplná k zdraviu ľudí 
i planéty. Ekologicky zodpovedný je nielen 
obsah (80 % až 99 % prírodné zloženie), ale 
aj samotné balenie produktov z recyklova-
ného plastu. Kozmetika je bez parabénov, 
sulfátov, silikónov, nanočastíc, alkoholu a nie 
je testovaná na zvieratách. Poskytuje vysokú 
až veľmi vysokú ochranu (SPF 30 a SPF 50) 

s použitím minerálnych a organických fil-
trov. Produkty sú vysoko vodoodolné.

Prečo sú prírodné 
UV filtre lepšie?
● Fungujú ako zrkadlo, to znamená, že lúče 
od pokožky odrážajú a rozptyľujú bez akej-
koľvek vzájomnej reakcie. Chemické filtre 
škodlivé lúče absorbujú a premieňajú ich na 
energiu v podobe infračerveného žiarenia.
● Na pokožke vydržia dlhšie ako chemické, 
netreba sa tak často natierať, teda aj dlhšie 
vydržia.
● Fungujú ihneď po aplikácii na kožu, za-
tiaľ čo pri použití chemických ochranných 
krémov treba 30 minút počkať, aby sa roz-
vinul ich účinok.
● Sú vhodné pre ľudí s akné a citlivou po-
kožkou, pretože neupchávajú póry mazo-
vých žliaz a nedráždia pleť v takej miere ako 
tie chemické.

●  Odporúča-
jú sa pre tehot-
né ženy a malé 
deti.
●  O b s a hujú 
najkvalitnejšie 

prírodné látky 
(rastlinné maslá, 

oleje a vosky), ktoré 
nielen chránia pred sln-

kom, ale pokožku aj hydra-
tujú a dodávajú jej výživu.

●  Chemické filtre môžu spôsobovať 
podráždenie, vstrebávajú sa do hlbších 
vrstiev pokožky a sú nestabilné na svetle, 
preto treba aplikáciu častejšie opakovať.

Dobre naladená, 

SUPER 
TIPY PRE 
BEZPEČNÉ 

SLNENIE

100 % PRÍRODNÝ? ÁNO, EXISTUJE!

REŠPEKT K POKOŽKE I OCEÁNU

Dostupné na 
www.imkorganics.sk 

a v dm drogerie

Prírodný opaľovací kokosový krém  
SPF 30 s čistým zložením, Soléo Organics, 
24,95 €/80 g

Prečo 71 % 
(SeventyOne Percent)?

Názov je odvodený od percentuálneho 
zastúpenia vody – 70 % planéty tvorí 
voda a rovnako aj 70 % ľudského tela 

tvorí voda. A čo to 1 %? To značka 
venuje zo svojho zisku celosvetovému 
fondu World Vision, ktorý sponzoruje 

deti v rozvojových oblastiach  
a zlepšuje ich prístup k čistej  

vode a iným zdrojom.

Univerzálny 
upokojujúci 
balzam  
SecondSkin 
na telo, tvár, pery 
i vlasy po opaľovaní, 
seventy-one, 
14,90 €/30 ml

Dostupné 
exkluzívne na 

www.imkorganics.sk

VRÁSKY ZO SLNKA?

Trblietavý 
opaľovací 
BB krém 
SPF 15, 
Mádara, 
21,95 €/ 
100 ml

Dostupné na 
www.imkorganics.sk 

a v dm drogerie

Opaľovací 
krém s anti- 
agingovým 
efektom  
SPF 30,  
Mádara, 
29 €/ 
40 ml

Ľahké 
opaľovacie 
mlieko SPF 
20 na telo, 
ruky aj tvár, 
Mádara, 
22,95 €/ 
150 ml

Rozjasňujúca 
opaľovacia 
tyčinka na 
tvár a citlivé 
miesta SPF 
50+ Pacha 
mama: Just 
tanned, 
seventy-one, 
15,90 €/10 g

Neviditeľný 
opaľovací 
krém na tvár 
SPF 50+  
s rastlinnými 
olejmi, 
glycerínom  
a minerálnymi 
filtrami, 
seventy-one, 
23,90 €/ 
50 ml

Suchý opaľovací 
olej SPF 30 

s ekologickými 
rastlinnými olejmi  

a organickými 
filtrami, 

seventy-one,  
24,90 €/100 ml

krásne opálená
Slniečko nám dáva energiu, radosť zo života aj  
atraktívny bronz. Napriek tomu musíme svoju pokožku 
chrániť pred škodlivým UV žiarením. Vývoj opaľovacej 
kozmetiky stále napreduje, a tak aj táto sezóna  
prináša niekoľko zaujímavých noviniek.

Aktívna 
opaľovacia 
tyčinka na 
tvár SPF50  
s minerálnym 
filtrom  
a mierne 
tónovanou 
textúrou, 
Mádara, 
19,95 €


