LINHA SOLAR - HAPPYSUN WAVES
Princípios ativos & Ingredientes
Farelo de arroz (Óleo) Apreciado pelo seu poder emoliente, hidratante, e alisador da pele. Rico em
ácido oleico, linoléico, palmítico, vitamina E gama orizanol, torna-o um óleo especiﬁcamente indicado para combater o envelhecimento cutâneo e mostra desenvolver um efeito protetor contra
os raios solares.
Nymphaea Alba O extrato de Ninfea alba, além de ser um ótimo hidratante e um potente antioxidante para a pele, exerce uma proteção eﬁcaz contra os ataques externos e combate eritemas e
vermelhidões. Apropriado para se proteger de exposições prolongadas aos raios UV, é um ótimo
ﬁltro UVA e é um estimulador do bronzeado natural.
Manteiga de Murumuru Obtida da planta homónima, originária da Amazónia, a manteiga de
Murumuru é rica em ácidos gordos insaturados como Oleico (Ómega 9) e Linoleico (Ómega 6),
para dar proteção e elasticidade á cútis. É um agente barreira potente, repara a pele e é riquíssimo
em Vitamina A, com concentração até 4 vezes superior à contida na cenoura.

Produtos HAPPYSUN WAVES com ﬁltros solares e extratos Fito que protegem e
hidratam a pele. Linha completa de bronzeadores (cremes, óleos e sprays),
com níveis de proteção baixa, média e alta até ao SPF50 + UVA, para adultos e
crianças (todos os fotótipos de pele) que nutre, protege e estimula
a melanina da pele para um bronzeado perfeito em todo o corpo.

Produtos Fitocosméticos – Clinicamente Testados - Dermatologicamente Testados
Hipoalergénico (Fórmula Que Minimiza Possíveis Reações Alérgicas)
Sem Parabenos, Não-comedogénico, Níquel Testado
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Nymphaea alba o extrato de lírio branco, além
de ser um excelente hidratante e um poderoso
antioxidante para a pele, exerce uma
protecção eﬁcaz contra ataques externos e na
luta de erupções e vermelhidão. É ideal para a
proteção da exposição prolongada aos raios
UV, UVA, um excelente ﬁltro e um estimulador
de bronzeado natural.

Produtos Fitocosméticos Para Uso Doméstico
BRONZEADOR INTENSIVO E FASCINANTE
Bronzeador intensivo com ﬁltro solar e extratos ﬁto que
protegem e hidratam a pele. Combinação de óleo de
Marula e extrato de cascas de Nozes que envolvem a pele
com um toque sedoso, libertando um suave perfume de
baunilha. Não tem fatores de proteção, mas nutre e
estimula a melanina da pele para um bronzeado perfeito.
Conteúdo: 200 ml
Ref. 410102

FLUIDO BRONZEADOR SPRAY
PROTEÇÃO MÉDIA SPF 25 (UVA)
Fluido bronzeador de proteção média com ﬁltro solar e
extratos ﬁto que protegem e hidratam a pele. Indicado
para pele clara ou média, das primeiras exposições ao sol,
ou para quem quer uma aplicação rápida com vaporizador.
Conteúdo: 200 ml
Ref. 410106

LEITE BRONZEADOR DE
ALTA PROTEÇÃO SPF 30 + (UVA)
Leite bronzeador de alta proteção
com ﬁltro solar e extratos ﬁto que
protegem e hidratam a pele.
Indicado para peles sensíveis,
reativas e com intolerâncias
solares, apropriado para crianças
e desportistas devido à resistência
à água e efeito anti-areia.
Conteúdo: 200 ml
Ref. 410108

LEITE BRONZEADOR DE
ALTA PROTEÇÃO SPF 50 + (UVA)
Leite bronzeador de alta
proteção com ﬁltro solar e extratos ﬁto que protegem e hidratam
a pele. Indicado para crianças e
adultos com peles claras e
sensíveis e que necessitam de
proteção alta. Também indicado
para prevenir e evitar manchas
na pele. Resistente à água.
Conteúdo: 200 ml
Ref.410109

ÓLEO BRONZEADOR REDUTOR
PROTEÇÃO MÉDIA SPF 20 (UVA)
Óleo bronzeador de proteção média com ﬁltro solar e
extratos ﬁto que protegem e hidratam a pele. Ideal para
pessoas que procuram um óleo multifuncional bronzeador e redutor (princípios ativos para o emagrecimento).
Também é sedoso, nutritivo e cuida do cabelo.
Conteúdo: 200 ml
Ref. 410105
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