--NAPOZÁS UTÁN...
Nyaralás alatt a szokásos testápolód nem lesz elég. Mivel a napozás eroteljesen
igénybe veszi a borödet, az általános hidratálás nem elég neki. A napozás utáni
készítmények eroteljesebben hidratálják, revitalizálják és regenerálják, sot táplálják
borödet, nem beszélve a husito érzés rol, amit a bennuk lévo nyugtató hatóanyagok biztosítanak. Segítségukkel tovább megorizheted a barnaságodat
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arra, hogy elotte gondosan radirozd Ie a boröd,
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Hamindezek ellenére úgy döntöttél, nem akarsz

~I.i napramenni,vagyszeretnél,csak éppen rosszidot
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fogtál ki, szerencsére van megoldás. Önbarnítók
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egésztárháza áll rendelkezésedre,
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a könyöködre és sarkad ra pedig keveset tegyél,
mert ott vastagabb a bor, és ettol sötétebb lehet.
Felvitel után a tenyeredet alaposan mosd meg,

és extrákkal: szinezett,

különben az is be fog bamulni. Felöltözés elott

amit egyenletesebben

várj néhány percet. Egy-két

tudsz felkenni, és fényvédofaktoros - amivel

óra elteltével "megjelenik"

akár napozni is tudsz.
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barnaságra

onbarmto
v~gysz: ha~zarcraNIVEA nald ket-harom
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elott alaposan radírozd Ie a borödet az arcodon

Félórával napozás elott kend be magad, így mire napra

kerülsz, a hatóanyagok biztosan megvédenek,
Maximum 45 percet tölts egyhuzamban a napon, és kerüld

a legveszélyesebb, vagyis a 11 és 16 óra közti idoszakot.
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ned, Ha nemtalalod
elég intenzívnek,
ismételdmeg a felvitelt.
Hatartós

Mindenképpen ugyelj

Tévhit, hogy felhos idoben vagy árnyékban nem éghetsz

Ie, Ilyen esetekben is használj fényvédos termékeket.
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és testeden egyaránt.így biztosannem leszelfoltos.
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textúrákkal

így a színed egyenletes lesz. Oszlasd el mindenhol, a szemöldököd, hajvonalad hagyd ki,
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Ha vízpartra mész nyaralni, válassz vízálló napozószereket,

különben minden úszás után kend be magad újra.
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Mivel a boröd vékonyabb és érzékenyebb az arcodon,

mint a testeden, a legjobb, ha oda kifejezetten arcra ajánlott
napozókrémet használsz.
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A felbontott napozótermékeket

még abban az évben

használd el, ne tedd el jövore, mert veszít minoségébol, így
irritációt is okozhat.
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