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Co mieści się w tubce, służy do obfitego nakładania i potencjalnie może uchronić przed zmarszczkami i przebarwie-
niami powodowanymi przez słońce? Odpowiedź: Aloe Sunscreen Forever Living! Aloe Sunscreen (kod 199) to twoja 
przepustka do beztroskiej letniej zabawy! Ma wszystko to, co powinien mieć krem przeciwsłoneczny, by chronić two-
ją cenną skórę przed szkodliwym promieniowaniem, które może trwale ją uszkodzić: SPF 30, wodoodporność i co 
najlepsze – konsystencję gładkiej, jedwabistej emulsji. Dlatego w tym roku zaopatrz w zapasy Aloe Sunscreen swoją 
torbę plażową, łazienkę i letni domek! Twoja rodzina i twoja skóra będą ci wdzięczne.

Według Amerykańskiej Akademii Dermatologicznej oraz FDA, 
krem ochronny szerokiego spektrum powinien być używany przez 
cały rok, a nie tylko wtedy, gdy zamierzasz wyjść na słońce, i to 
niezależnie od typu skóry! Krem ochronny szerokiego spektrum 
chroni zarówno przed promieniami UVA, jak i UVB. Ultrafiolet 
A, czyli UVA, to promienie, które przenikają przez szyby i wnikają 
głęboko w skórę. Są one odpowiedzialne za oznaki przedwczesne-
go starzenia się skóry, takie jak zmarszczki czy przebarwienia. Ul-
trafiolet B, czyli promienie UVB, to piekące promienie słoneczne, 
stanowiące główną przyczynę poparzeń skóry.

Aloe Sunscreen chroni przed oboma rodzajami promieniowania, 
ale robi też coś, czego nie robi większość kremów ochronnych: na-
wilża i odżywia skórę, i przywraca jej równowagę. Łącząc w sobie 
nowoczesną technologię z naturalnymi składnikami, Aloe Suns-
creen pomaga koić, nawilżać i chronić skórę przed słońcem i wia-
trem. Forever Living włącza do akcji swój sztandarowy miąższ Aloe 
Vera z jego naturalnymi właściwościami wspierania skóry i chronie-
nia kolagenu, dzięki czemu Aloe Sunscreen działa tak wybitnie 
nawilżająco i ochronnie!

A przy okazji… jeżeli ciągle używasz zeszłorocznej tubki Aloe 
Sunscreen, prawdopodobnie nie nakładasz tego produktu pra-
widłowo. Według Amerykańskiej Akademii Dermatologicznej 
dla właściwego pokrycia części ciała wystawionych na działanie 
promieni słonecznych potrzeba około 30 gramów kremu. Pamiętaj  
o tym następnym razem, aplikując Aloe Sunscreen! Warto rów-
nież pamiętać, że zalecane jest nakładanie kremu 15-30  minut 
przed wyjściem na słońce oraz że promienie UV mogą przenikać 
przez chmury, dlatego krem ochronny należy nakładać również  
w pochmurny dzień.

Co więcej, jeśli rozumiesz działanie SPF, nakładasz krem przynaj-
mniej co dwie godziny. To znaczy jeżeli akurat nie kąpiesz się, nie 
pocisz czy powietrze nie jest bardzo wilgotne – bo wtedy powinno 
się nakładać krem ochronny jeszcze częściej. A jeżeli nie nakładasz 
kremu wystarczająco obficie, twoja ochrona jest słabsza. Kremy 
ochronne klasyfikowane są według wartości SPF (z ang. Sun Pro-
tection Factor). Wartość SPF odnosi się do skuteczności, z jaką 
krem ochronny przeciwdziała promieniowaniu. Krem o wyższej 
wartości skuteczniej chroni przed promieniami UVB. Bynajmniej 
nie oznacza to, że możesz przebywać na słońcu w nieskończoność, 
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RĘCZNIK FOREVER!

Ilość ręczników ograniczona. 
Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

a jedynie to, że twoja skóra będzie chroniona 
przed większym procentem promieni UVB.

Aloe Sunscreen Forever Living ma wszystko: 
SPF 30, wodoodporność oraz czysty stabilizo-
wany miąższ Aloe Vera! Po prostu nakładaj go 
obficie na wystawione na działanie promieni sło-
necznych partie ciała, przez cały rok, niezależnie 
od typu skóry. Co więcej, pamiętaj, aby ponawiać 
aplikację co dwie godziny, gdy przebywasz na słoń-
cu. Aloe Sunscreen powinien być twoją pierwszą 
linią obrony przed szkodliwymi promieniami UV. 
Pamiętaj jednak, aby wykorzystać całą swoją wiedzę  
o ochronie przeciwsłonecznej. Bądź proaktywny  
i chroń się, nosząc kapelusz o szerokim rondzie, okula-
ry przeciwsłoneczne i odpowiednie ubranie. A teraz do 
dzieła – nałóż obficie Aloe Sunscreen i w drogę!
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