
  ZЄLIA | Αντηλιακή Κρέμα Προσώπου 
SPF 30

   

Μορφή: 50ml

Μια αντηλιακή κρέμα προσώπου
που παρέχει ολική προστασία από
τον ήλιο σε όλους τους τύπους
δέρματος. Ο τύπος αφήνει ένα
άχρωμο τελείωμα και παρέχει
προστασία κατά 97% από την
ηλιακή ακτινοβολία.

85% Φυσικά Συστατικά &
Βιταμίνες

Ελληνικό Καλλυντικό Προϊόν

Περιγραφή προϊόντος ZЄLIA | Αντηλιακή Κρέμα Προσώπου "HELIATOR" 50ml 

Η αντηλιακή κρέμα προσώπου ‘Sunscreen Cream HELIATOR SPF 30’, είναι ένας συνδυασμός φυσικών και ασφαλών οργανικών



αντηλιακών φίλτρων για την πλήρη αντηλιακή και αντιοξειδωτική προστασία προσώπου και σώματος, εμπλουτισμένη με
ενυδατικά και αντιγηραντικά συστατικά. Είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας έρευνας που είχε στόχο αφενός να συνδυάσει
φυσικά και ασφαλή οργανικά αντηλιακά φίλτρα που σύμφωνα με έρευνες δεν προκαλούν διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες,
αφετέρου να αντικαταστήσει σιλικόνες, δι- και τρι-μεθικόνες, πολυαμίδια (Nylon 12) και πολυμερή (PVP/VA Copolymers) από
φυσικά έλαια και εστέρες τους, ώστε το προϊόν να είναι φιλικό προς την επιδερμίδα και το περιβάλλον (eco-friendly). Απορροφά
ή αντανακλά το 97% των ακτίνων UVB, ενώ προστατεύει συγχρόνως και από την ακτινοβολία UVA.

Η αντηλιακή κρέμα προσώπου ‘Sunscreen Cream HELIATOR SPF 30 αποτελείται από 85% φυσικής προέλευσης
υλικά και βιταμίνες.

 

 Πρόκειται για ένα ολιστικό προϊόν, που:

Είναι κατάλληλο για παιδιά.
Παρέχει αντηλιακή προστασία σε όλους τους τύπους επιδερμίδας.
Δεν περιέχει φαγεσωρογόνες ουσίες
Προστατεύει την επιδερμίδα από την αφυδάτωση και την φωτογήρανση
Περιποιείται και καταπραΰνει τους ερεθισμούς από τον ήλιο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο συχνά χρειάζεται, επειδή έχει ελαφριά υφή και αφήνει μεταξένια αίσθηση χωρίς να
«βαραίνει».
Είναι κατάλληλη για vegans.

*NO MINERAL OIL • PARABENS FREE • POLYACRYLICS FREE • SYNTHETIC SILICONE FREE • PHTHALATES FREE • BHT & BHA FREE
• CRUELTY FREE •DERMATOLOGICALLY TESTED

Λεπτομέρειες προϊόντος Ενδείξεις

Τριγλυκερίδια καπρυλικού/καπρικού οξέος. Με εξαιρετικά μαλακτική δράση αλλά και διαλύτης βιταμινών και
άλλων ενεργών συστατικών, με μεγάλη αντοχή στην οξείδωση. Δημιουργεί φίλμ στην επιφάνεια του δέρματος,
μειώνοντας την διαδερμική απώλεια νερού.
Φυτικό μαλακτικό από ζάχαρη & καρύδα. Το επιλέξαμε γιατί αρνηθήκαμε να χρησιμοποιήσουμε συνθετικές σιλικόνες
στο αντηλιακό μας.
Σησαμέλαιο.  Πλούσιο σε λιπαρά οξέα όπως το λινελαϊκό, βιταμίνες Ε, D και Β και σε μεταλλικά



ιχνοστοιχεία. Αποτρέπει την οξείδωση των κυττάρων του δέρματος από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ συγχρόνως
είναι αντιφλεγμονώδες παρέχοντας και ήπια αντηλιακή προστασία.
Ηλιανθέλαιο. Πλούσιο σε μεταλλικά ιχνοστοιχεία και σε αντιοξειδωτικές βιταμίνες Α, C και Ε, προστατεύει το
δέρμα από τις ελεύθερες ρίζες και την ηλιακή ακτινοβολία.
Φυσικό Ενυδατικό Παράγοντα (NMF). Ένα απολύτως φυσικό μίγμα από πολυσακχαρίτες και αμινοξέα, που προάγει
την πλαστικότητα της επιδερμίδας και διατηρεί την ενυδάτωση της επιδερμίδας. Είναι συγχρόνως ένα από τα
βασικά φυσικά συστατικά της επιδερμίδας μας.
Αλόη: Με τα ενυδατικά, μαλακτικά, αντιφλεγμονώδη, αντιμικροβιακά και αντιοξειδωτικά χαρακτηριστικά της.
Με την γενναιόδωρη προστασία που μας παρέχει από τις ελεύθερες ρίζες, χάρη στις φλαβόνες που περιέχει. Με τις
ήπιες αντιισταμινικές της ιδιότητες, τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα αμινοξέα της.
Βιταμίνη C.  Η βιταμίνη της νεότητας, αφού βοηθάει στον σχηματισμό κολλαγόνου, καταπολεμά τις ελεύθερες
ρίζες, παρέχει ήπια προστασία από UVA και ενισχύει την ελαστικότητα και λάμψη της επιδερμίδας.
Εκχύλισμα Gingo Biloba. Ένας πραγματικός θησαυρός! Προστατεύει το δέρμα από ερυθρότητα & φλεγμονή κατά
την έκθεση σε UVA/UVB, είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό, αντιφλεγμονώδες, βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία και
ενεργοποιεί το μεταβολισμό των κυττάρων.  Καθυστερεί τη γήρανση του δέρματος αναστέλλοντας την
καταστροφή του κολλαγόνου και τον πολυμερισμό του  Υαλουρονικού οξέος.
Εκχύλισμα πράσινου τσαγιού. Αντιφλεγμονώδες, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, προστατεύει το δέρμα από την
καταστροφική επίδραση των ελεύθερων ριζών, αποτρέποντας την διάσπαση του κολλαγόνου από την ακτινοβολία
UV. Οι ξανθίνες που περιέχει διεγείρουν τη μικροκυκλοφορία του δέρματος, βελτιώνοντας τον τόνο και
τη λάμψη του.
Αιθέριο έλαιο Λεβάντας: Αντιφλεγμονώδες, προστατεύει από τα ηλιακά εγκαύματα.
Α-Βισαλβολόλη. Είναι ένα από τα συστατικά που περιέχονται
στο χαμομήλι. Έχει αντιφλεγμονώδη, ενυδατική και επουλωτική δράση, προστατεύει το κολλαγόνο της
επιδερμίδας.
Εκχύλισμα βανίλιας. Πηγή βιταμινών του συμπλέγματος Β (νιασίνη, θειαμίνη, βιταμίνη Β6, παντοθενικό οξύ),
που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της υγιούς επιδερμίδας.
Οι αντιοξειδωτικές της ιδιότητες προστατεύουν το δέρμα από βλάβες που προκαλούνται από περιβαλλοντικούς
ρύπους και τοξίνες.

Σύνθεση 

Περιέχει οξείδιο ψευδαργύρου, διοξείδιο Τιτανίου, βιταμίνες Ε & C, Σησαμέλαιο, Ηλιανθέλαιο, Ρυζέλαιο, Βούτυρο Καριτέ, Φυσικό
Ενυδατικό Παράγοντα (NMF), Αλόη, Φυτικό μαλακτικό από ζάχαρη & καρύδα αντί σιλικόνης, καφεΐνη, Τριγλυκερίδια
Καπρυλικού/Καπρικού οξέος, Εκχύλισμα Ginkgo biloba, Εκχύλισμα από Πράσινο Τσάι, Εκχύλισμα Βανίλιας, α-Βισαλβολόλη,



Αιθέριο Έλαιο Λεβάντας ΒΙΟ.
Χωρίς συνθετικά αρώματα.

INGREDIENTS
AQUA (WATER), METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYL BUTYLPHENOL (NANO), DIBUTYL ADIPATE, ETHYLHEXYL
SALICYLATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BIS-ETHYL-HEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, BUTYL
METHOXYDIBENZOYLMETHANE, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, TITANIUM DIOXIDE, ZINC OXIDE, SESAMUM INDICUM OIL, ORYZA
SATIVA (RICE) BRAN OIL, GLYCERIN, PENTYLENE GLYCOL, CETYL ALCOHOL, UNDECANE, ISOAMYL LAURATE, TRIDECANE,
ΒUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, SODIUM PCA, CAMELIA SINENSIS LIQUID EXTRACT, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
FLOWER OIL, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, TOCOPHERYL ACETATE, GINGO BILOBA LEAF EXTRACT, ALOE BARBADENSIS
LEAF JUICE POWDER, VANILLA PLANTIFOLIA FRUIT EXTRACT, BISABOLOL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, XANTHAN GUM,
PULLULAN, CAFFEINE, LECITHIN, SCLEROTIUM GUM, CITRIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM PHYTATE, PHENOXYETHANOL,
SODIUM BENZOATE, CHLORPHENESIN, SODIUM SULFITE, CITRIC ACID, ALCOHOL, *LINALOOL, *CITRONELLOL, *COUMARIN,
*LIMONENE (*FROM ESSENTIAL OILS).

Τρόπος χρήσης 

Εφαρμόστε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έκθεση στον ήλιο. Ανανεώνετε συχνά, ειδικά μετά από εφίδρωση, σκούπισμα ή
κολύμπι. Η απευθείας έκθεση στον ήλιο μπορεί να αποτελέσει απειλή για την υγεία. Αποφύγετε την έκθεσή σας στον ήλιο στις
ώρες έντονης ακτινοβολίας.

Κατάλληλος τύπος επιδερμίδας

Για όλους τους τύπους δέρματος
Ιδανικό για ξηρές, ευαίσθητες, ακνεϊκές επιδερμίδες

Κατασκευαστής 

ZЄLIA Cosmetics

Link

ZЄLIA | Αντηλιακή Κρέμα Προσώπου 

https://coolcarelab.com/gr/catalog/zelia-face-sunscreen-cream-heliator
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