
Napozó termékeihez kizárólag ásványi fényvédelmet alkalmaz,
miután a kémiai szûrôk csak az UV spektrum bizonyos hul-
lámhosszait képesek elnyelni.
Sikerült megsokszoroznia az ártalmas UVA sugarak elleni védel-
met azáltal, hogy növelte az UVA sugarak elnyelési tarto-
mányát. Védelmet biztosít az UVA és az UVB káros sugaraival
szemben. Megelôzi a leégést. Meggátolja a szabad gyökök
képzôdését, ami a bôr korai öregedéséért felel (photoaging).

Minden termék parabénmentes, mivel a parabén nagy koc-
kázati tényezô a fényvédelem során.
A Mary Cohr termékcsaládja nagy választékú, minden igényt
kielégítô. Nem csak a fényvédelemre gondol, hanem a meg-
szerzett aranybarna szín fokozására és a napozás elôtti illetve
utáni idôszakokra is.
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A MARY COHR laboratóriuma a legújabb gyógyszerészeti szabványoknak figyelembe vételével
fejlesztette ki a napozó termékcsaládját. A gyártás a Mary Cohr saját üzemében zajlik,
melyet szigorú precizitás és nyomonkövethetôség jellemez.

I. Napozó termékek arcra
• SPF 50 stick (fokozott fényvédelmet
igénylô területekre, pl. fülek, orr,
pigment-foltok, anyajegy)

• SPF 30 napozó arckrém
• SPF 20 napozó arckrém
• SPF 15 napozó arckrém

II. Napozótermékek arcra
és testre
• SPF 20 naptej
• SPF 15 naptej
• SPF 6 naptej

III. Barnulást fokozó termékek
• Bronzosító olaj
• Barnulást fokozó
tabletta

• Önbarnító arcra
• Önbarnító testre

IV. Napozás elôtti és utáni ápoló család
• Fiatalító napozás elôtti
és utáni krém

• Fiatalító testápoló
napozás után

• Napozás utáni krém
• Napozás utáni test spray

VI. A Mary Cohr
legújabb innovációja
a Sun Care gél,
mellyel már CatioVital
(A Mary Cohr speciális,
exkluzív arckezelô gépe)
a kabinban is felkészíthetjük
a bôrt a napozás elôtti
idôszakra.

GOMBOS EDINA
Mary Cohr szakmai vezetô

GIGI Sun Care
Az utóbbi évekig a napozókészítmények csak az UVB sugarakat blokkolták, de
egészségügyi szervezetek folyamatosan figyelmeztettek bennünket a nap káros
hatásaira, és kutatások indultak új fényvédô hatóanyagok kifejlesztésére. A leg-
újabb Európai uniós sztenderd már elôírja, hogy a napozókészítményeknek nemcsak
az UVB, hanem az UVA sugarak ellen is megfelelô fényvédelmet kell nyújtaniuk.

Az új GIGI Sun Care 30 illetve 50 faktoros hidratáló
készítményei megfelelnek ennek az új elôírásnak és
megfelelô védelmet nyújtanak az UVA sugarak ellen is.

A GIGI Sun Care fényvédô hidratálói három hatást kombinálnak:
1. UVA és UVB sugarak elleni védelem.
2. Meggátolják a napfény okozta bôröregedést (photo-aging).
3. Megôrzik a bôr hidratáltságát, rugalmasságát és biztosítják
a bôr funkcióinak tökéletes mûködését.

Hatékony összetétel:
Univul A Plus – Innonatív, bôröregedést gátló, UVA sugarakat semlegesítô, más fényvédô hatóanyagokkal
jól kombinálható, szabad gyök semlegesítô hatóanyag.
Otz 10-PRO-TAURIN – Erôteljes szabad gyök semlegesítô, oxidatív stressz és UVA sugárzás blokkoló
hatóanyag, mely fokozza a bôr sejtjeinek megújulását is.
TINOSORB M – Mikroszemcsés UVA/UVB sugarakat visszaverô rendkívül fotostabil fizikai fényvédô.
Titán-dioxid – Széles spektrumú UVA/UVB sugarak ellen is védelmet nyújtó fizikai fényvédôszer.
E-vitamin – Szabad gyök semlegesítô, bôrregeneráló, ránctalanító komponens.
Hialuronsav – mély hidratáló, vízmegkötô hatóanyag.
Alfa-Bisabolol – természetes kamilla kivonatból elôállított gyulladást gátló és csökkentô hatóanyag.

Helyes használata:
Napozás elôtt fél órával vigye fel a készítményt
a bôrre, hogy a kívánt napfényvédelmet elérje!
Ne felejtse el a készítmény alkalmazását akkor
sem, ha csak az utcára megy ki, ilyenkor
vigyen fel megfelelô mennyiségû terméket a
napsugárzásnak fokozottan kitett területekre
(fülek, orr, nyak, mellkas, váll, dekoltázs)!

V. A Mary Cohr két legújabb innovációja

• SPF 30 Ránctalanító szemkrém: Kifejezetten a szem
érzékeny terü-letére lett kifejlesztve. Védi a szem területét
a káros UV sugaraktól mivel cinkoxidot és titándioxidot tar-
talmaz. Kiválóan hidratál a hialuronsav tartalma miatt.
Meggátolja a szabad gyökök képzôdését, ami a bôr korai
öregedéséért (photoaging) felel az E-vitamin által.

• SPF 15 Fiatalító arckrém: Az érzékeny bôrt is megvédi
a leégéstôl, hi-szen ez is cinkoxidot és titándioxidot tartalmaz.
Színezett textúrája mindenféle bôrszínhez alkalmazkodik a karamell
kivonatnak köszönhetôen. Kiváló hidratáló tulajdonságú, hialuron-
savat tartalmaz. Meggátolja káros a szabad gyökök képzôdéséta
hibiszkusz virág kivonat antioxidáns hatása miatt. Fiatalító és
fokozza a sejtmegújulást (sejtéleterô koncentrátum®).


