
 

 

 

 

 

 

 

Puder sypki Powder-Me SPF 30 

 

Cechy i zalety: 

• Funkcjonalna, wodoodporna i pozbawiona środków chemicznych ochrona słoneczna przed UVA i wysoka 

ochrona UVB w postaci pudru do twarzy i ciała. 

• Produkt zawiera tlenek tytanu i naturalną glinkę wysychającą na słońcu, pozbawioną szkodliwych substancji i 

zanieczyszczeń atmosferycznych. Glinka zawiera minerały o działaniu odżywczym i kojącym dla skóry. 

• Puder może być stosowany na oparzenia słoneczne w celu łagodzącym stan zapalny. 

• Puder dostępny jest w kolorze Translucent and Tanned. 

 

Co to jest: 

• Pozbawiona środków chemicznych ochrona słoneczna w pudrze do twarzy 

i ciała 

 

Właściwości: 

• Wysoka odporność na działanie wody SPF 30 z wysokim UVA  

 

Składniki: 

Składniki aktywne: Titanium Dioxide (CI 77891) 15%. 

Składniki: Mica (CI 77019), Montmorillonite, Boron Nitride, Isopropyl 

Jojobate, Punica Granatum (Pomegranate) Extract.  

Może zawierać: Iron Oxides (CI 77489, CI 77491, CI 77492, CI 77499). 

 

Powder-Me SPF 30 

        Waga Netto 17.5 g/.62 oz 

Kluczowe składniki: 

• Nadtlenek tytanu (Titanium Dioxide) 

o Zapewnia pokrycie i kolor,  oraz aktywną ochronę przeciwsłoneczną  

o Łagodzi stany zapalne 

• Glinka (Clay) 

o Odżywia I uspokaja skórę 

o  Łagodzi stany zapalne 

• Azotek boru (Boron Nitride) 

o Doskonałe właściwości przylegające 

o Poślizg 

o Rozproszenie światła 

 

Rodzaje skóry: 

• Wszystkie typy skóry 

 

System: 

• Gąbka Flocked Sponge 

• Woda nawilżająca 

 

 

 

 

 



Zalecania: 

• Zastosować obficie na nawilżoną skórę. Należy zwrócić  szczególna uwagę na pokrycie całej powierzchni 

skóry. 

 

Aplikacja: 

1. Zdejmij pokrywkę produktu. Przy pierwszym użyciu odkręć gąbkę aplikatora.  

2. Usuń plastikową pokrywkę znajdującą się pod gąbką. 

3. Umieść gąbkę z powrotem na produkcie I mocno przykręć   

4. Umieść pokrywkę na produkcie.  Przekręć opakowanie do góry spodem i przekręć nim do czasu aż 

puder będzie widoczny na gąbce.  

5. Umieść gąbkę produktu płasko na wybranym obszarze ciała, i delikatnie uderzając w pojemnik wysyp 

puder  bezpośrednio na skórę. Nałóż obfitą ilość produktu na wybrany obszar ciała.   

6. Delikatnie wetrzyj puder w skórę ręką bądź gąbką. 

 

 
 

 

 



Aplikacja na ciało przy pomocy pędzla: 

Wyjmij gąbkę aplikatora ze słoiczka. Zanurz końcówkę pędzla Kabuki w pudrze, a następnie usuń nadmiar 

pudru z pędzelka uderzając nim w krawędź słoiczka.  Nanieś puder na wybrany obszar ciała i rozetrzyj go. 

Aplikując puder na dużych obszarach zalecamy nanoszenie produktu w sekcjach, aby zapewnić dokładne i 

równomierne pokrycie wybranej powierzchni.  

 

Aplikacja na twarz przy pomocy pędzla: 

Wyjmij gąbkę aplikatora ze słoiczka. Zanurz końcówkę pędzla Kabuki w pudrze, a następnie usuń nadmiar 

pudru z pędzelka uderzając nim w krawędź słoiczka.  Nanieś puder na twarz wykorzystując kroki od 5 do 9 jak w 

przypadku aplikacji pudru sypkiego Amazing Base. 

 

Wskazówki 

Na specjalną okazję nanieś puder Tanned Powder-Me SPF na skórę nóg, aby nadać im kolor naturalnej 

opalenizny. Następnie spryskaj nogi ulubioną wodą nawilżającą. 

 

 


