Imate samo eno kožo.

Zaščitite jo pred soncem

Začnite dan z zaščito pred soncem!
Za vaše zdravje je odlično, da ste na soncu; počutite se dobro, srečni
ste in sproščeni. Na soncu boste zasijali, sonce bo koži pomagalo pri
proizvodnji za telo zelo pomembnega vitamina D. Toda uživanje na soncu
prinaša tudi nekatera tveganja; sonce vas lahko opeče, poškoduje kožo in
dolgoročno privede do resnih problemov s kožo, kar vključuje prezgodnje
staranje in raka kože.
Imate samo eno kožo ... in zato ni nikoli prepozno za najboljšo zaščito
pred soncem Daylong.
Daylong vam pomaga ohranjati mladostno kožo, njen sijaj in zdravje,
medtem ko uživate v aktivnostih na soncu.

Novi Daylong GEL z edinstveno lahko formulo!
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Daylong™
Za dobro počutje na soncu
Prilagojen je različnim tipom kože: Daylong nudi učinkovito
in zanesljivo zaščito pred soncem za različne tipe kože in ob
različnih vremenskih pogojih. Razvit je na temelju najboljših izkušenj
znanstvenikov in dermatologov, za vrhunsko vsakodnevno zaščito pred
soncem.
Zagotavlja celovito zaščito: napredni filtri in inovativne formule
zagotavljajo učinkovito zaščito pred UVA, UVB in IR žarki in obenem
kožo dolgotrajno vlažijo in negujejo. Dokazano ščiti celice in tkiva pred
poškodbami, ki jih povzročajo IR sevanje.
Pušča odličen občutek na koži: Daylong se zaradi edinstvene zelo
lahke, hitro vpijajoče se formule zlahka nanaša, je brez vonja in pušča
prijeten občutek na koži, ob tem pa je zelo vodoodpornen. Formula ne
pušča belih madežev in ni lepljiva.
Znanstveno dokazana zaščita: Daylong ščiti DNK kožnih celic in
pomaga preprečevati znake staranja kože, ki jih povzroča sonce.

Daylong zagotavlja optimalno kakovost in
vrhunsko zaščito kože s ciljem preprečevanja
škode, ki jo povzroča sonce in ohranjanja
zdrave kože brez pigmentnih madežev.
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Daylong™
Zaščita pred soncem za normalno,
suho in občutljivo kožo

Visoka zaščita in prijetno nanašanje:
Učinkoviti UVB in UVA filtri širokega spektra
ščitijo kožo pred škodljivim UV sevanjem in
s tem pomagajo pri preprečevanju poškodb
in znakov staranja kaže, povzročenih zaradi
sončnega sevanja. Zahvaljujoč formuli, ki kože
ne masti, se proizvodi hitro vpijajo, medtem
ko se zaščitni filtri enakomerno razporedijo
po koži. Aloe vera in vitamin E negujeta kožo
in naredita nanašanje še prijetnejše. Daylong
proizvodi so namenjeni občutljivi koži, ker ne
vsebujejo dodatnih konzervansov in parfumov.
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Daylong regular
ZF 15 losjon

Srednja zaščita pred UVB in UVA sevanjem z ZF 15
● Učinkoviti UVB in UVA filtri širokega spektra
Nudi odličen občutek na koži
● Liposomalni losjon za normalno do suho kožo / za občutljivo
kožo
● Enostavno se razmaže, hitro se vpija, ni lepljiv
rezultat: odličen občutek na koži
● Aloe vera in vitamin E hranita in negujeta kožo, kar
nanašanje naredi še prijetnejše
● Deli telesa: telo in obraz
Primeren za občutljivo kožo
● Bez parabenov in parfumov
● Hipoalergen
● Ni komedogen
● Zelo vodoodporen
● Dermatološko preizkušen
Pakiranje: 100/200 ml

Daylong ultra
ZF 25 losjon

Srednja zaščita pred UVB, UVA in IR sevanjem z ZF 25
● Učinkoviti UVB in UVA filtri širokega spektra
Nudi odličen občutek na koži
● Liposomalni losjon za normalno do suho kožo / za občutljivo
kožo
● Enostavno se razmaže, hitro se vpija, ni lepljiv
rezultat: odličen občutek na koži
● Aloe vera in vitamin E hranita in negujeta kožo, kar
nanašanje naredi še prijetnejše
● Deli telesa: telo in obraz
Primeren za občutljivo kožo
● Bez parabenov in parfumov
● Hipoalergen
● Ni komedogen
● Zelo vodoodporen
● Dermatološko preizkušen
Pakiranje: 100/200 ml
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Daylong ultra
ZF 25
losjon v spreju

Srednja zaštita v obliki spreja
● primeren za aktivne osebe, ki želijo hitro in učinkovito nanašanje
zaščite pred soncem
Srednja zaščita pred UVB, UVA in IR sevanjem z ZF 25
● Učinkoviti UVB in UVA filtri širokega spektra
Nudi odličen občutek na koži ob še enostavnejšem nanašanju
● Liposomalni losjon za normalno do suho kožo / za občutljivo kožo
● Enostavno se razmaže, hitro se vpija, ni lepljiv
rezultat: odličen občutek na koži
● Aloe vera in vitamin E hranita in negujeta kožo, kar nanašanje
naredi še prijetnejše
● Deli telesa: telo in obraz
Nudi odličen občutek na koži ob še enostavnejšem nanašanju
● Bez parabenov in parfumov
● Hipoalergen
● Ni komedogen
● Zelo vodoodporen
● Dermatološko preizkušen
Pakiranje: 150 ml

Daylong ultra face
ZF 25

Zaščita pred soncem za obraz z anti-age lastnostmi
Srednja zaščita pred UVB, UVA in IR sevanjem z ZF 25
● Učinkoviti UVB in UVA filtri širokega spektra
● Zaščita pred prostimi radikali z antioksidativnim učinkom
vitaminov A, C in E
Vsakodnevna zaščita in odličen občutek na koži
● Za normalno do suho kožo / za občutljivo kožo obraza
● Primeren kot podlaga za ličilo
● Zelo lahko se razmaže, hitro se vpija, ni lepljiv
rezultat: odličen občutek na koži
● Praktičen dozator na pumpico, ki omogoča enostavno
nanašanje in učinkovito zaščito
● Deli telesa: obraz
Primeren za občutljivo kožo
● Bez parabenov
● Hipoalergen
● Ni komedogen
● Zelo vodoodporen
● Dermatološko preizkušen
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Pakiranje: 50 ml

Daylong extreme
ZF 50+ losjon

Zelo visoka zaščita pred UVB, UVA in IR sevanjem z
ZF 50+
● Učinkoviti UVB in UVA filtri širokega spektra
Nudi odličen občutek na koži
● Liposomalni losjon za normalno do suho kožo / za
občutljivo kožo
● Enostavno se razmaže, hitro se vpija, ni lepljiv
rezultat: odličen občutek na koži
● Aloe vera in vitamin E hranita in negujeta kožo, kar
nanašanje naredi še prijetnejše
● Deli telesa: telo in obraz
Primeren za občutljivo kožo
● Bez parabenov in parfumov
● Hipoalergen
● Ni komedogen
● Zelo vodoodporen
● Dermatološko preizkušen
Pakiranje: 100/200 ml

Daylong extreme
ZF 50+ stik

Zanesljiva zaščita za izpostavljene dele telesa: nos,
ušesa, lica in /ali ustnice
● Enostavna in hitra uporaba na občutljivih delih obraza
Zelo visoka zaščita pred UVB, UVA in IR sevanjem z
ZF 50+
● Učinkoviti UVB in UVA filtri širokega spektra
Udobno in enostavno nanašanje
● Izdelan posebej za dele telesa, ki so izpostavljeni
večjemu tveganju: nos, ušesa, lica in ustnice
● Še posebej primeren za kožo okrog oči. Ob potenju ne
teče v oči
● Deli telesa: ustnice, obraz, ušesa
Primeren za občutljivo kožo
● Bez parabenov in parfumov
● Hipoalergen
● Ni komedogen
● Zelo vodoodporen
● Dermatološko preizkušen
Pakiranje: 15 ml
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Daylong™
Zaščita pred soncem za mešano,
mastno in zelo občutljivo kožo,
nagnjeno k alergijam

Novi Daylong ultra ZF 30 GEL nudi edinstveno lahek
občutek na koži. Formula brez dodanih olj nežno in
učinkovito ščiti mastno in občutljivo kožo, nagnjeno
k alergijam. Hipoalergen; brez dodatka parfumov,
parabenov in emulgatorjev.
8

Daylong ultra
ZF 30 gel

Visoka zaščita pred UVB, UVA in IR sevanjem z ZF 30
● Učinkoviti UVB in UVA filtri širokega spektra
Posebno lahek gel za zaščito pred soncem
● Gel brez olj za mešano, mastno in zelo občutljivo kožo,
nagnjeno k alergijam
● Je enostaven za nanašanje, hitro se vpije, ni lepljiv
rezultat: odličen občutek na koži
● Vitamin E nahrani in neguje kožo, kar nanašanje naredi
še prijetnejše
● Deli telesa: telo in obraz
Primeren za občutljivo kožo, nagnjeno k alergijam
● Bez parabenov, parfumov in emulgatorjev
● Hipoalergen
● Ni komedogen
● Zelo vodoodporen
● Dermatološko preizkušen
Pakiranje: 100 ml

Daylong ultra
ZF 30 gel-sprej

Zaštita v obliki spreja
● primerna za aktivne osebe, ki želijo hitro in učinkovito
nanašanje zaščite pred soncem
Visoka zaščita pred UVB, UVA in IR sevanjem z ZF 30
● Učinkoviti UVB in UVA filtri širokega spektra
Posebno lahek gel - sprej za zaščito pred soncem za še
enostavnejše nanašanje
● Gel brez olj za mešano, mastno in zelo občutljivo kožo,
nagnjeno k alergijam
● Je enostaven za nanašanje, hitro se vpije, ni lepljiv
rezultat: odličen občutek na koži
● Vitamin E nahrani in neguje kožo, kar nanašanje naredi še
prijetnejše
● Deli telesa: telo in obraz
Primeren za občutljivo kožo
● Bez parabenov, dišav in emulgatorjev
● Hipoalergen
● Ni komedogen
● Zelo vodoodporen
● Dermatološko preizkušen
Pakiranje: 150 ml
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Daylong™
Zaščita pred soncem za občutljivo
otroško kožo

Daylong Kids ZF 50 z dozatorjem,
za optimalno zaščito občutljive kože
vašega otroka.
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Otroci so radi na soncu, njihovi starši
pa morajo biti prepričani, da so dobro
zaščiteni.
Koža dojenčkov in otrok je zelo občutljiva, ni vajena sonca in zato potrebuje
zanesljivo in učinkovito zaščito, ki je obenem nežna za kožo.
Daylong nudi učinkovito zaščito prilagojeno otroški koži:
ključne sestavine v Daylong proizvodih za otroke so fotostabilni UV filtri za
zelo učinkovito zaščito pred UVA in UVB sevanjem ter negovalne sestavine:
dekspantenol, glicerol, Aloe vera in vitamin E. Daylong proizvodi za zaščito
otrok pred soncem ne vsebujejo parfumov, niti konzervansov, ki bi lahko dražili
kožo.
Ste vedeli?
Višji kot je faktor naveden na proizvodu za zaščito pred soncem, toliko manjšo
količino proizvoda ljudje uporabijo pri nanosu.
Ta praksa dramatično zmanjšuje raven zaščite in občutno poveča možnost
opeklin. Praktičen dozator s pumpico zagotavlja nanos ustrezne količine
izdelka za zaščito pred soncem, da dosežemo na embalaži navedeni zaščitni
faktor.
Dozator s pumpico in tabela za doziranje za otroke vseh starosti, pomagata
staršem pri nanašanju ustreznih količin losjona za zaščito pred soncem. Ko
uporabljate Daylongom Kids ZF 50 z dozatorjem, ste lahko vedno prepričani,
da ste nanesli ustrezno količino izdelka za zaščito.
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Daylong baby
ZF 30 krema

Visoka zaščita pred UVB in UVA sevanjem z ZF 30
● Učinkoviti fizikalni filtri širokega spektra
Posebej zasnovana za občutljivo kožo dojenčkov
● Fizikalni filtri zagotavljajo naravno, vendar zelo učinkovito
zaščito pred UVB in UVA sevanjem.
● Izdelana posebej za dojenčke do 12 mesecev.
● Je enostavna za nanašanje in zagotavlja prijeten občutek na
koži
● Deli telesa: telo in obraz
Odlično prenašanje
● Bez parabenov, parfumov in PEG emulgatorjev
● Hipoalergen
● Ni komedogen
● Zelo vodoodporen
● Dermatološko preizkušen
Pakiranje: 50 ml

Daylong kids
ZF 30 losjon

Visoka zaščita pred UVB, UVA in IR sevanjem z ZF 30
● Učinkoviti UVB in UVA filtri širokega spektra
Posebej zasnovan za občutljivo otroško kožo nad 12
mjesecev
● Liposomalni losjon za normalno do suho kožo / za občutljivo
kožo
● Enostavno se razmaže, hitro se vpija, ni lepljiv
rezultat: odličen občutek na koži
● Vlaži in neguje občutljivo otroško kožo z: glicerolom,
dekspantenolom in vitaminom E
● Deli telesa: telo in obraz
Odlično prenašanje na otroški koži
● Bez parabenov, parfumov in PEG emulgatorjev
● Hipoalergen
● Ni komedogen
● Zelo vodoodporen
● Dermatološko preizkušen
● Dermatološko preizkušen tudi pri atopijskem dermatitisu
Pakiranje: 100 ml

12

Daylong kids
ZF 50 losjon

Dozator na potisk in jasno doziranje za optimalno
zaščito pred soncem
● Zelo visoka zaščita pred UVB, UVA in IR sevanjem z ZF 50+
● Učinkoviti UVB in UVA filtri širokega spektra
Posebej zasnovan za občutljivo kožo otrok, starejših od
12 mesecev
● Vlaži in neguje občutljivo otroško kožo z: glicerolom,
dekspantenolom in vitaminom E
● Lahko se razmaže, hitro se vpija, ni lepljiv
rezultat: odličen občutek na koži
● Deli telesa: telo in obraz
Odlično prenašanje na otroški koži
● Bez parabenov, parfumov in PEG emulgatorjev
● Hipoalergen
● Ni komedogen
● Zelo vodoodporen
● Dermatološko preizkušen
● Dermatološko preizkušen tudi pri atopijskem dermatitisu
Pakiranje: 150 ml

Pravila za zaštito pred soncem
Klobuk

Majica

Hlače

Visok ZF
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Izpostavljanje soncu je pomembno za
zdravje vaše kože
Vedno uporabljajte ustrezni zaščitni faktor: izdelek za zaščito
morate nanesti približno 20 minut pred izpostavljanjem soncu. Ne
pozabite na ustnice, nos in ušesa. Izdelek za zaščito ponovno nanesite,
da ohranjate obstoječo raven zaščite. Ker se otroci ob sončnih dneh
radi igrajo na prostem, njihova koža pa je občutljiva, je bolje izbrati večji
ZF kot pa prenizkega.
Po aktivnostih v vodi, je potrebno ponovno nanesti izdelek za
zaščito pred soncem: Daylong losjoni so zelo vodoodporni. Po
daljšem zadrževanju v vodi ali brisanju z brisačo, ponovno nanesite
zaščitno kremo. V mislih morate imeti, da večkratno nanašanje ne
podaljšuje maksimalnega časa, ki ga lahko preživite na soncu.
Poiščite senco: okoli poldneva so UV žarki najmočnejši in najbolj
škodljivi. Za ta del dneva je najbolje načrtovati aktivnosti v zaprtih
prostorih. Če to ni mogoče, je treba poiskati senco pod drevesi,
senčniki ali prenosnimi šotori. Izvajajte zaščitne ukrepe (na primer
uporaba zaščitnih krem) za zaščito pred soncem tudi ko ste v senci.
Dodatne zaščita: otroci morajo na soncu vedno nositi klobuk, oblačila
in sončna očala. Najboljša rešitev so klobuk in obleka (idealno temnih
barv) narejena iz gosto tkanih naravnih materialov.
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Daylong™
Nega po izpostavljanju soncu

Daylong
after sun repair

Liposomalni losjon za nego kože po izpostavljanju
soncu
● z endonukleazo, encimom, ki obnavlja DNA in aktivno
podpira naravne mehanizme za regeneracijo kože
● Glicerol, dekspantenol in vitamin E pomagajo ohranjati
vlago in elastičnost
Losjon pomaga pri obnavljanju od sonca
poškodovane kože in pomaga preprečevati
prezgodnje staranje kože
● Pomaga ohranjati naravno odpornost in lepoto
● Uporabite po izpostavljanju soncu
● Prijetna tekstura, blag vonj in nemastna podlaga
rezultat: enostaven za uporabo, se hitro vpije in ne
pušča mastnih sledi na koži
● Deli telesa: telo in obraz
● Bez parabenov
Pakiranje: 100 ml
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Izdelke linije Daylong
poiščite v lekarnah.

Proizvajalec:
Spirig Pharma AG
CH-4622 Egerkingen
Švica

Zastopnik za Slovenijo:
Medical Intertrade d.o.o.
Karlovška cesta 1,
1000 Ljubljana
www.medical-intertrade.si

