
KDY SI DÁT POZOR

Slunce je mnohem agresivnější než dříve. 

Zvyšuje se totiž jeho aktivita a výrazně oslabu-

je ozonová vrstva. Týká se to i našich končin. 

Měli bychom se proto chránit nejen při cestách 

do exotických a přímořských krajů, ale i cestou 

do práce nebo během pobytu na oblíbené letní 

zahrádce. Na začátku léta mohou být sluneční 

paprsky velice zrádné. Naše pokožka totiž není 

na intenzivní působení letních paprsků vůbec 

připravena a to jí může způsobit šok. 

JAK POZNÁM 
SLUNEČNÍ ALERGII

Objeví se například svědivé zarudnutí, tzv. 

krupička či kopřivka, nebo dokonce mokvající 

puchýřky, a to na místech, která neby-

la kryta oděvem. Tyto reakce jsou způ-

sobeny zvýšenou citlivostí kůže vůči 

UV záření. Vyvolavateli jsou například i místně 

používané protizánětlivé gely a krémy, ale mohou 

to být také rostlinné šťávy, či dokonce parfémy.

TIP

Daylong i letos přináší řadu produktů sluneční 

ochrany s  vysoce účinnou UVA a UVB ochra-

nou pro malé i velké. V nabídce jsou lipozomál-

ní locia na tělo a obličej pro dospělé i s  ochra-

nou 50+. Novinkou je speciální gelová řada 

Daylong™ sensitive pro kůži citlivou na sluneční 

záření se sklonem k sluneční alergii. Daylong ne-

zapomíná ani na ošetření pokožky po pobytu na 

sluníčku, které poskytuje řada After Sun. 

Produkty jsou k dostání v každé dobré lékárně.
www.daylong.cz 

JAK NEMÍT VRÁSKY ZE SLUNÍČKA 
LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ DAYLONG

Tip pro Vás:
CITLIVÁ OCHRANA
Daylong sensitive SPF 50+ Gel 

je lehký gel speciálně vyvinutý pro 

citlivou kůži se sklonem ke slu-

neční alergii a mastnou pleť. Ne-

mastí a je vhodný na tělo i obličej, 

rychle se vstřebává a zanechává na 

kůži příjemný pocit. Poskytuje 

vysokou sluneční ochranu a je ex-

trémně odolný vůči sladké i slané 

vodě. 

komerční prezentace

LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ
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UŽ SE NEMŮŽETE 
DOČKAT LÉTA A 
HŘEJIVÝCH SLUNEČNÍCH 
PAPRSKŮ? NENECHTE SE 
JIMI ALE OBALAMUTIT.

OCHRANA POKOŽKY PŘED UV ZÁŘENÍM

Název přípravku (účinná látka) Třída Četnost

DAYLONG K/ZP 36,3 %

BIODERMA PHOTODERM K 18,0  %

LADIVAL K 16,7  %

VICHY CAPITAL SOLEIL K 5,7  %

EUCERIN SUN K 4,9  %

LA ROCHE ANTHELIOS K 4,4  %


