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TECHNICKÝ LIST

PROTEXSUN PROTECTION
speciální opalovací krém s vysokým stupněm ochrany

CHARAKTERISTIKA
§
§
§
§
§
§
§
§

Účinný proti UVA a UVB paprskům
Poskytuje vysoký stupeň ochrany SPF 30
Pomáhá předcházet zarudnutí a popáleninám
Zabraňuje stárnutí kůže
Bez silikonu, barviv a parabenů
Ideální pro obličej i tělo
Nezanechává na pokožce mastný film
Dermatologicky testováno

VÝHODY
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Vysoký stupeň ochrany (SPF 30)
Poměr UVA a UVB je 1:3
Účinný proti UVA a UVB paprskům
Ideální pro obličej i tělo
Zanechává hebkou pokožku
Příjemná vůně květin
Obsahuje kondicionér
Bez silikonu
Bez barviv a parabenů
Dermatologicky testováno

NÁVOD NA POUŽITÍ
Aplikujte v dostatečném množství před sluněním
(6 plných kávových lžiček na tělo dospělé osoby).
Menší množství významně snižuje stupeň
ochrany. Nechejte důkladně vstřebat. Aplikaci
během dne pravidelně opakujte, zejména v
případě pocení, častého koupání a rizika setření.

VLASTNOSTI
Vzhled:
Barva:
Vůně:
pH:
Měrná hmotnost:

krém
bílá
květin
5,0 (+/- 0,5)
1000 g/l (+/- 10)

SKLADOVÁNÍ
Skladuje se v uzavřených obalech na místech
chráněných před přímými povětrnostními vlivy.
Doporučená teplota skladování +10 až +35oC.
Trvanlivost produktu je 36 měsíců, musí být
spotřebován do 12 měsíců od otevření originálního
obalu.

BALENÍ
PROTEXSUN PROTECTION je dodáván v balení 250 ml
lahev.

Prohlášení: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby,
které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno
přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma Lachem s.r.o. proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

DODAVATEL: LACHEM s.r.o., Dobrovského 252, 563 01 Lanškroun CZ, tel.: +420 704 022 343, info@lachem.cz

