
Η αντηλιακή κρέμα με ζεόλιθο προσφέρει άμεση 
προστασία από τον ήλιο ενεργώντας ως φυσικό 
φίλτρο. Αποτελείται από ορυκτά στοιχεία που 
αντανακλούν και διασκορπίζουν το ηλιακό φως. 
Αυτός ο τρόπος προστασίας είναι φιλικός προς το 
περιβάλλον και δεν παρουσιάζει τις παρενέργειες 
των υπόλοιπων συνθετικών φίλτρων. Τα συστατικά 
της αντηλιακής κρέμας με ζεόλιθο έχουν επιλεχθεί 
σύμφωνα με τα αυστηρά κριτήρια του οργανισμού 
πιστοποίησης των αυθεντικών φυσικών καλλυντικών 
προϊόντων σε όλο τον κόσμο, NATRUE.

Ο φυσικός ζεόλιθος δεσμεύει βλαβερές ουσίες όπως 
τα βαρέα μέταλλα, το μόλυβδο, τον υδράργυρο, το 
αλουμίνιο, τα ραδιονουκλίδια, τα ζιζανιοκτόνα, τα 
φυτοφάρμακα, τη δισφαινόλη Α, το αμμώνιο και τις 
αφλατοξίνες, ενώ παράλληλα έχει αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες. Επιπλέον έχει αντιβακτηριδιακές, αντιϊκές 
και αντιμυκητιακές ιδιότητες. 

Το λάδι καρύδας διεισδύει αμέσως στο δέρμα 
χωρίς να δημιουργεί λιπαρή αίσθηση, αφήνοντας 
την επιδερμίδα λεία και απαλή. Η λεκιθίνη είναι μια 
ουσία που υπάρχει σε όλα τα κύτταρα.  Είναι το 
κατάλληλο συστατικό για τις ενυδατικές κρέμες διότι 
έχει την εξαιρετική ικανότητα να δεσμεύει το νερό με 
αποτέλεσμα να απαλύνει το ξηρό δέρμα. Η βιταμίνη Ε 
έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και βοηθά στην πρόληψη 
και στις επιπτώσεις της καταστροφής του δέρματος 
από εξωτερικούς παράγοντες. Απορροφάται πλήρως 
από το δέρμα και το προστατεύει από την πιθανή 
βλάβη που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100 ml Αντηλιακή κρέμα με ζεόλιθο σε μια πρακτική 
φιάλη με καπάκι, χωρίς επιπλέον εξωτερική 
συσκευασία. Κατασκευασμένη σύμφωνα με τους 
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για καλλυντικά.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Πιέστε το δοχείο αρκετές φορές κατά την πρώτη 
χρήση. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα κρέμας πάνω 
στο δέρμα, κάνοντας απαλό μασάζ και αποφεύγοντας 
την περιοχή των ματιών. Σε περίπτωση που έρθει σε 
επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό 
και αν είναι απαραίτητο, επισκεφτείτε τον ιατρό σας.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ζεόλιθος, λάδι καρύδας, λεκιθίνη, βιταμίνη Ε

Αντηλιακή κρέμα με ζεόλιθο MED® - Οδηγίες χρήσης
Φυσικό φίλτρο άμεσης προστασίας από το ηλιακό φως

• Φυσικά ενεργά συστατικά για άμεση προστασία 
από το φως.

• Απαλλαγμένη από άλατα αλουμινίου. 
• Απαλλαγμένη από σιλικόνη και parabens.
• Απαλλαγμένη από συνθετικά αρώματα, γεύσεις 

και συντηρητικά.
• Χωρίς νανο-σωματίδια.
• Χωρίς αμφισβητήσιμα φίλτρα προστασίας.
• Χωρίς βλαβερές χημικές ουσίες για το 

περιβάλλον.
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά ηλικίας 6 
ετών και κάτω. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό και 
σκιερό μέρος σε θερμοκρασία μικρότερη των 30°C. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Titanium Dioxide, 
Zeolite, Glycerin, Glyceryl Stearate, Polyglyceryl-3 
Stearate, Cetearyl Alcohol, Polyglyceryl-3 Polyrici-
noleate, Coco-Caprylate/Caprate, Cocos Nucifera 
(Coconut) Oil, Myristyl Alcohol, Alumina, Isostearic 
Acid, Lecithin, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, 
Sodium Levulinate, Glyceryl Caprylate, Tocopheryl 
Acetate, Lactic Acid, Sodium Cetearyl Sulfate, Sodi-
um Anisate, Xanthan Gum, Limonene, Citral, Cym-
bopogon Schoenanthus Oil, Geraniol, Linalool, Cit-
rus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citronellol

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

• aqua: συστατικό βάσης
• caprylic/capric triglyceride: αγνά συστατικά από 

φυτικά έλαια που λαμβάνονται από καρύδα και 
φοινικέλαιο

• titanium dioxide: διοξείδιο του τιτανίου
• zeolite: ζεόλιθος
• glycerin: ενυδατικό συστατικό, φυτικής 

προέλευσης
• glyceryl stearate: φυτικός γαλακτωματοποιητής 

που λαμβάνεται από φοινικόδεντρα
• polyglyceryl-3 stearate: γαλακτωματοποιητής 
• cetearyl alcohol: φυσικός γαλακτωματοποιητής
• polyglyceryl-3 polyricinoleate: 

γαλακτωματοποιητής
• coco-caprylate/caprate: μαλακτικό συστατικό 

φυτικής προέλευσης
• cocos nucifera (coconut) oil: λάδι καρύδας
• myristyl alcohol: φυσικό μαλακτικό συστατικό, 

σταθεροποιητής



• alumina: οξείδιο του αργιλίου
• isostearic acid: επιφανειοδραστικό συστατικό
• lecithin: λεκιθίνη
• polyhydroxystearic acid: γαλακτωματοποιητής
• stearic acid: στεατικό οξύ
• sodium levulinate: μαλακτικό συστατικό
• glyceryl caprylate: ενυδατικό συστατικό
• tocopheryl acetate: Βιταμίνης Ε
• lactic acid: γαλακτικό οξύ
• sodium cetearyl sulfate: επιφανειοδραστικό
• sodium anisate: αντιμικροβιακό συστατικό
• xanthan gum: πυκνωτικό συστατικό
• limonene, citral, geraniol: συστατικά αιθέριων 

ελαίων
• linalool: αρωματικό συστατικό, φυτικής 

προέλευσης
• cymbopogon schoenanthus oil: φυτικό συστατικό
• citrus aurantium dulcis (Orange) peel oil: 

αρωματικό συστατικό
• citronellol: φυτικό συστατικό
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Zeolith-Bentonit-Versand.de, Owner Marika Müller 
Eichendorffstraße 35, 09131 Chemnitz, Germany 
Phone: +49 (0) 371 8 20 59 75, 
Fax: +49 (0) 371 3 02 74 
eMail: info@zeolith-bentonit-versand.de
Web: www.zeolith-bentonit-versand.de
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Zeolife.gr
Κωνσταντινουπόλεως 97
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