
KREM DO TWARZY Z FILTREM MINERALNYM SPF 30 UVA 

Pojemność – 35 g 
Sortuj opakowanie po zużyciu: butelka – szkło (pojemnik na szkło), pompka – Polipropylen 
(pojemnik na plasUk) 

Krem do twarzy z kompleksem filtrów mineralnych zapewniających wysoką ochronę 
przeciwsłoneczną spf 30 i ochronę przed promieniowaniem UVA. Krem zawiera adaptujący do 
koloru skóry pigment, który za pomocą najnowocześniejszej na rynku substancji dyspergującej 
równomiernie rozprowadza i pokrywa powierzchnię skóry. 

Oznaczanie współczynnika ochrony przeciwsłonecznej (SPF) metodą IN-VIVO oraz poziomu ochrony 
przeciwsłonecznej UVA metodą IN VITRO zostało wykonane przez laboratorium J.S. Hamilton 
Poland: 

• współczynnik ochrony przeciwsłonecznej SPF In Vivo - zgodnie z międzynarodową normą IEN SO 
24444:2019, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 1223/2009 z dnia 
30.11.2009r. dotyczącym produktów kosmetycznych, zaleceniami nr 2006/647/WE w sprawie 
skuteczności produktów ochrony przeciwsłonecznej i odnoszących się do nich oświadczeń, nr 
badania 434625/21/CGDA z dnia 23.09.2021: 
- średnia wartość SPF - 36,0 
- odchylenie standardowe: 3,4 
- 95%CI przedział ufności: 33,5; 38,5 
- wartość SPF, która może zostać zastosowana na etykiecie - 30 

• poziom ochrony przeciwsłonecznej UVA In Vitro - zakres badań zgodny z normą PN-EN ISO 
24443:2012, nr badania 434962/21/CGDA z dnia 01.10.2021: 
- średnia wartość UVAPF (PPD) - 12,67 
- stosunek UVA:UVB - 35,19% 
- wykorzystanie symbolu UVA - dozwolone 

Skóra: narażona na ekspozycję na słońce, normalna, sucha, naczynkowa, podrażniona. 

Pojemność: 35 g. 

Konsystencja: lekka, w pierwszym etapie lekko żelowa, łatwo wchłaniająca się 

Zapach: brak (można wyczuwać zapach użytych surowców) 

Kolor: różowo-beżowy 

Główne składniki aktywne: 

Aquaxyl - substancja silnie nawilżająca. Poprawia równowagę płynów w skórze optymalizując ich 
zapasy i zapobiegając stratom wody. Skóra jest doskonale odbudowana i nawilżona. Dzięki użyciu 
tej substancji następuje ustabilizowanie łuszczenia się skóry i wygładzenie niedoskonałości. 
Niacynamid - pochodna witaminy B3. Składnik ten jest bardzo dobrze tolerowany nawet przez 
wrażliwą skórę. Ma działanie łagodzące, nawilżające, wzmacnia barierę ochronną, redukuje 
rumień, działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie. 
Natural Alpha Bisabolol - wykazuje silne działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Stosowany 



jest głównie w kosmetykach do skóry wrażliwej, naczynkowej i alergicznej. Bisabolol nie tylko 
łagodzi podrażnienia, ale także przyspiesza proces gojenia ran i koi podrażniony naskórek. 

Krem zawiera dodatkowo najwyższej klasy emolienty w postaci estrów docelowych, najwyższej 
jakości naturalne emulgatory i związki chelatujące. 

Właściwości pielęgnacyjne kremu deklarowane są na podstawie badań aplikacyjnych nr 0166-AP/
A/07/21, w których potwierdzone zostały przez probantów właściwości takie jak: 

pielęgnuje skórę 100% • zapewnia odczucie odżywienia skóry 100% • zapewnia odczucie 
nawilżenia skóry 100% • wyrównuje koloryt skóry 92% • daje delikatny rozświetlający filtr na 
skórze – 100% 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE PRODUKTU 

• jakość konsystencji 100% 
• aplikacja produktu/komfort użytkowania 100% 
• rozprowadzanie produktu 100% 
• szybkość wchłaniania 100% 
• wydajność 100% 

OCENA MARKETINGOWA 

• pozytywna ocena produktu w porównaniu z innymi produktami tego typu - 96% 
• czy probant zakupiłby ten produkt w przyszłości? - 80% 

Stosowanie: rozprowadź odpowiednią ilość kremu na twarzy i pozostałych częściach ciała 
wystawionych na ekspozycję słoneczną przynajmniej 20 min. przed wyjściem na słońce. Zalecamy 
aplikację ok 2 mg/cm2 skóry. Zalecamy reaplikację kremu co 2-3 godziny. Nie zalecamy ekspozycji 
na słońce w godzinach największego nasłonecznienia.  Produkt nie zapewnia 100% ochrony 
przeciwsłonecznej. Zalecamy używanie kremu z filtrem przez cały rok. 

Skład (INCI): Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Hydrogenated 
Ethylhexyl Olivate, Isoamyl Cocoate, Decyl Cocoate, Polyhydroxystearic Acid, Glycerin, 
Polyglyceryl-6 Stearate, Isostearic Acid, Lecithin, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Hydrogenated Olive 
Oil Unsaponifiables, Mica,Niacinamide, Tocopheryl Acetate, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, 
Bisabolol, Alumina, Stearic Acid, Hydrogenated Vegetable Oil, Polyglyceryl-6 Behenate, CI 77491, 
Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid, Sodium Phytate, Alcohol  


