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Lékárny Dr. Max představují KOSMETIKU PRO LETNÍ SEZÓNU 2019. Představujeme vám
několik produktů značek Equilibria a Uriage z lékáren Dr.Maxe, které vám zpříjemní pobyt u
vody a ochrání pokožku před ostrými slunečními paprsky.

Řada EQUILIBRIA
• Sluneční kosmetika založená na síle přírody: nejúčinnější ingredience pro ochranu pokožky
mají přirozený původ
• Kromě patentovaných UV filtrů obsahují všechny produkty Equilibria komplex přírodních
látek, které aktivně pomáhají chránit buňky pokožky před škodlivými vlivy slunečního záření
• Všechny přípravky mají vysokou foto – a termostabilitu a garantovanou voděodolnost
• Nejvyšší možnou bezpečnost a šetrnost k pokožce potvrdil test 0+ (vhodné i pro nejmenší)
• Pro letošní sezónu v novém, ještě lepším složení

Equilibria Sun Lotion SPF 15
• Pokud to fototyp dovolí, je možno použít ochranu s nižším SPF. Nižší stupeň ochrany jde
vstříc té skupině klientů, která se obává, že vyšší SPF příliš brání dosažení požadované míry
opálení
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Equilibria After Sun Lotion
• Oproti loňsku má inovované složení, které spočívá ve zvýšené koncentraci aktivních látek –
zlaté mořské řasy a vitamínu E – tak aby se zvýšila ochrana a regenerace pokožky.
• Zlatá řasa chrání buňky před škodlivými vlivy UV záření a brání zarudnutí pokožky.
• Vitamín E funguje jako antioxidant, který odbourává volné radikály, které vznikají v pokožce
jako důsledek pobytu na slunci.

Řada Uriage
• Francouzská kosmetika Uriage i u sluneční ochrany využívá jedinečné přednosti termální
vody s unikátním minerálním složením
• Koncentrace minerálních solí napomáhá zachování rovnováhy kůže a posilování kožní
bariéry proti dráždivými externími vlivy
• Pro letní sezónu inovátorská kombinace hojivých a ochranných vlastností včetně SPF (Cica)

URIAGE BARIÉSUN BRUME SÈCHE SPF50+
• Velmi vysoká ochrana před slunečním zářením UVA/UVB
• Ultralehká textura, nelepí se, suchá na dotek
• Fotostabilní složení a odolnost vůči vodě
• Silná ochrana buněk před dehydratací a volnými radikály (10% termální vody Uriage,
vitamín E a C)
• Vynikající snášenlivost – vhodná pro citlivou pokožku
• Jednoduchá, rychlá a homogenní aplikace, rychlá penetrace, souvislé rozptýlení

URIAGE BARIÉDERM CICA KRÉM SPF 50+

•

Hojí poraněnou a podrážděnou kůži, která je vystavena slunečnímu záření
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• Patent GF – Repair, exkluzivní účinné látky a unikátní vlastnosti Termální vody Uriage
poskytují okamžitou a dlouhotrvající ochranu a prokázaný účinek
• Zklidňuje a chrání před slunečním zářením poraněnou a zanícenou kůži
• Zklidňuje svědění, kůži po výkonech estetické chirurgie, po tetování
• Napomáhá hojení jizev
• Zajišťuje kvalitní reparaci epidermis a bojuje proti znaménkům na kůži
• Bohatá, nemastná a nelepivá textura se snadnou penetrací
• Voděodolné složení

https://www.drmax.cz/
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