
solaire



solaire
Optimale bescherming door middel van een gebalanceerde  
combinatie van UVA- en UVB- filters. Zuiver watermeloenextract 
beschermt het DNA van de cellen.

mousse solaire 
sun foam
SPF 30
medium bescherming

Multifunctioneel schuim met 
zonnebescherming voor gezicht en 
lichaam.
•  Praktisch schuim met  

zonnebescherming. 
•  Met hoge SPF en actieve ingrediënten 

tegen vrije radicalen.
•  Helpt vroegtijdige huidveroudering te 

voorkomen. 
•  De huid wordt zacht en soepel.

gel-crème solaire 
creamy sun gel
SPF 30
medium bescherming

Zonnebescherming in een lichte gel-
crème emulsie voor gezicht en lichaam.
•  Voor vettige en gevoelige huid die de 

neiging hebben tot “zonne-allergie” of 
“Mallorca-acne”.

•  Helpt vroegtijdige huidveroudering te 
voorkomen.

fluide solaire
sun fluid
SPF 50
hoge bescherming

Hoge zonbescherming met onmiddellijk 
effect. Specifiek voor gevoelige huid. 
Niet vet of kleverig en wordt snel 
opgenomen zonder witte residus na te 
laten. 
•  Anti-aging-effect tegen schade door 

de zon veroorzaakt.
•  Minerale filters & UVA en UVB filters 

zorgen voor een aanzienlijke zon- en 
celbescherming.

•  Specifiek voor gevoelige huid.

poudre protection solaire 
sun protection powder 1 & 2
SPF 50
hoge bescherming

Poeder met SPF 50 voor een matte en 
vlekkeloze finish.
•  UVA en UVB filters bestrijden de door 

licht veroorzaakte huidveroudering en 
celbeschadiging.

•  Parabenen- en parfumvrij.
•  In 2 kleuren.

lait après solaire 
after sun lotion
Licht afkoelende, relaxerende en  
hydraterende lotion voor na het zonnen.
•  Met waardevolle actieve ingrediënten 

zoals aloë vera, D-panthenol en een 
speciaal extract van wilgenroosje.

•  Verzacht en hydrateert de 
gestresseerde huid na het 
zonnebaden.

•  Cupuaçu boter en vitamine E maken 
de huid zacht, soepel en elastisch.

crème solaire protectrice  
SPF 30
medium bescherming
Lichte, niet-vette zonbescherming uit de 
lijn Sensitive die beschermt tegen UVA- 
en UVB-straling.

• Kan zowel onder als boven de 
gebruikelijke dagverzorging aangebracht 
worden.
•  Ook geschikt voor couperose huid.

Dermal add on fluid
SPF 50
hoge bescherming

Lichte anti-aging zonbescherming 
uit de lijn ArcelMed met zeer hoge 
zonnebescherming.
•  UVA- en UVB-filters beschermen de 

huid tegen vroegtijdige veroudering en 
hyperpigmentatie. 

•  Specifiek voor gevoelige huid.
•  Kan gemakkelijk onder of boven 

de gebruikelijke verzorging worden 
aangebracht.
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