
 

 

 

 

 

 

 

H\E  Ochrona słoneczna dla kobiet i mężczyzn 

Cechy i zalety: 

• Ochrona słoneczna i bronzer w jednym.  H/E wykonany został ze zmikronizowanych minerałów oferujących 

wysoką odporność na działanie wody, SPF 20 i UVA 

• Sucha formuła pudru nie powoduje pieczenia oczu nawet, gdy jesteśmy spoceni 

• Puder H/E dzięki zastosowaniu ekstraktu z  kory oraz olejku z drzewa 

herbacianego został wzbogacony o działanie przeciwutleniające oraz 

antyseptyczne 

• Aplikacja pudru jest łatwa. Zalecamy aplikację przy pomocy pędzla Handi 

do pudru prasowanego bądź w przypadku panów przy pomocy pędzla do 

golenia H/E 

• Pięć naturalnych odcieni zapewnia perfekcyjne dopasowanie pudru do 

naszej skóry oraz wpływa na idealne jej pokrycie. 

 

Co to jest: 

• Szerokie spektrum ochrony przed słońcem dla mężczyzn  

• Puder wolny od syntetycznych związków chemicznych 

• Bezolejowy 

• Lekki 

• Długotrwały / odporny na działanie wody 

H\E  

Net Wt. 9.9 g/.35 oz 

Właściwości: 

• Dostarcza wysokiej odporności na działanie wody SPF20 z średnim UVA  

• Dostarcza matowego wykończenia 

• Oferuje właściwości zdrowotne dla skóry 

• Chroni • Łagodzi i uspokaja wrażliwą skórę (trądzik / trądzik różowaty) 

• Zapewnia ochronę antybakteryjną • Pomaga zapobiec utracie wilgoci 

• Zapewnia pokrycie od lekkiego do średniego 

• Ukrywa zaczerwienienia 

Składniki: 

Aktywne: Titanium Dioxide (CI 77891) 14%, Zinc Oxide (CI 77947) 3%.  

Składniki: Mica (CI 77019), Boron Nitride, Dimethicone, Stearic Acid, Pinus Strobus (Pine) Bark Extract, 

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree)Extract. Może zawierać: Iron Oxides (CI 77489, CI 77491, CI 77492, CI 77499), 

Ultramarines (CI 77007). 

 

Kluczowe składniki: 

• Nadtlenek tytanu (Titanium Dioxide) 

o Zapewnia pokrycie i kolor,  oraz aktywną ochronę przeciwsłoneczną  

o Łagodzi stany zapalne 

• Tlenek cynku (Zinc Oxide) 

o Zapewnia ochronę przeciwbakteryjną 

o Łagodzi stany zapalne 

• Azotek boru (Boron Nitride) 

o Przyleganie 

o  Poślizg  

o Rozproszenie światła 



Typy skóry: 

• Wszystkie typy skóry 

 

System: 

• Pędzel H \ E  

• Rękawica  H \ E Wash Glove 

 

Zalecane przygotowanie: 

• Oczyść skórę twarzy rękawicą  H \ E bądź innym wybranym zmywaczem. 

• Zastosuj odpowiedni produkt nawilżający i poczekaj do całkowitego wchłonięcia. 

• Spryskaj skórę twarz odpowiednią wodą nawilżającą, a następnie poczekaj do jej całkowitego wyschnięcia. 

 

Aplikacja: 

1. Okrągłym ruchem, za pomocą lekkiego ucisku, nabierz puder na pędzel H/E z zewnętrznych krawędzi 

opakowania. 

2. Przed aplikacją pudru, jego nadmiar dwukrotnie strzepnij do środkowej części pudru, lekko uderzając o 

puderniczkę. 

3. Za pomocą średniego ucisku, aplikuj puder na prawym policzku zaczynając od kości policzkowych i 

długimi posuwistymi ruchami w dół, nanieś puder na cały prawy policzek. 

4. Powtórz kroki 1 i 2. Za pomocą średniego ucisku, aplikuj puder na lewym policzku zaczynając od kości 

policzkowych i długimi posuwistymi ruchami w dół, nanieś puder na cały lewy policzek.  

5. Powtórz kroki 1 i 2.  Za pomocą średniego ucisku, aplikuj puder na czoło i skroń, na nos I jego okolice, 

wokół ust i podbródka.  

6. Powtórz kroki 1 i 2 . Wykonując długie, posuwiste ruchy nałóż produkt od ucha aż do linii szczęki i 

brody, tak  aby pokryć  obydwie  strony szyi.  

7. Jeżeli istnieje taka potrzeba, nałóż produkt na uszy, czubek głowy i klatkę piersiową. 

8. Spryskaj twarz i klatkę piersiową odpowiednią wodą nawilżającą.  

 


