
Personaalhooldus

• SPF 30. UVA- ja UVB-kiirte 
vastane kaitse.

• Niisutav jujuubiseemneõli ja 
rahustav aaloe.

• Mündi värskus.

Päike, tuul ja külm võivad 
kahjustada tundlikku huuleku-
det, mistõttu huuled hakkavad 
lõhenema ja kestendama, need 
on kuivad ja ärritunud. Huulte 
kaitsmine kahjuliku välismõ-
ju eest on sama oluline kui 
naha kaitsmine, aga pahatihti 
pühendame kogu tähelepanu näo 
ja keha niisutamisele, unusta-
des huuled. FOREVER Sun 
Lips™ on värske mündimaitsega 
rahustav huulepalsam, mis aitab 
tundlikku huulenahka kaitsta 
päikese ja tuule eest.
Pidage meeles, et päikesepõletuse 
võib saada mitte üksnes suve-
kuudel, vaid mis tahes aastaajal, 
ning talvel külma ja kuivaga võib 
kahju olla veelgi rängem. Kait-
sefiltriga SPF 30 huulepalsam 
Forever Sun Lips™ aitab vältida 
päikesepõletusi ning kaitsta end 
UVA- ja UVB-kiirte eest. Kui 
kasutate huulepalsamit Forever 
Sun Lips™ enne õueminekut 
ja alati, kui tekib vajadus, võib 
see kaitsta päikese kahjuliku 
mõju eest. Huulepalsam sisaldab 
ka rahustavaid taimeekstrakte, 
mis pehmendavad ja rahustavad 
karedaid lõhenenud huuli.
Oma niisutavate omaduste 

poolest tuntud jujuubiseemneõli 
võib huulekudesid siidjamaks 
muuta. Aaloe pehmendab ja 
rahustab neid looduslikul viisil 
ning moodustab huultele niisu-
tava kihi. Allantoiin aitab õrna 
nahka rahustada. Naturaalne 
münt lisab huulepalsamile värs-
kust ja leevendab nahaärritust.
Forever Sun Lips™ aitab taas-
tada huulte kaitsebarjääri ning 
värskendab karedaid lõhenenud 
huuli. Sisaldab rahustavaid 
aineid, mis aitavad huuli kaitsta 
kuivatava tuule ja külma õhu 
eest ning rahustada punetavaid, 
kestendavaid ja ärritunud kude-
sid. Tegu on asendamatu tootega 
igapäevases nahahoolduses.
KOGUS: 4,25 g.
KASUTUS: kandke huultele 
enne õue minekut ja alati, kui 
huuled vajavad lisaniisutust. Va-
jaduse korral määrige korduvalt.

KOOSTIS
Aktiivsed koostisosad Otstarve

Avobenzone 3% Päikesekaitse

Homosalate 10% Päikesekaitse

Octisalate 5% Päikesekaitse

Octocrylene 2,79% Päikesekaitse

Petrolatum 38% Kaitseb huuli

Huulepalsam Forever Sun Lips™ kood 462

Muud koostisosad: Glycine soja 
(soybean) oil, ozokerite, butyloctyl 
salicylate, flavor, beeswax, 
ethylhexyl hydroxystearate, 
euphorbia cerifera (candelilla) wax, 
simmondsia chinensis (jojoba) seed 
oil, copernicia cerifera (carnauba) 
wax, menthol, menthyl lactate, aloe 
barbadensis leaf extract, allantoin.

Ainult välispidiseks kasutuseks. 
Ärge kasutage vigastatud nahal ega 
haavadel. Vältida silma sattumist. 
Silma sattumisel loputada veega. 
Lööbe korral katkestage toote 
kasutamine ja pöörduge arsti poole. 
Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
Allaneelamise korral pöörduge 
viivitamatult arsti poole või 
mürgistusteabekeskusesse. Mitte 
hoida otsese päikesevalguse käes 
ega kõrgel temperatuuril.


