
1) Як використовувати продукти для засмаги?
Такі продукти необхідно наносити на шкіру рівномірно щонайменше за 15 - 20 хвилин до 
прийняття сонячних ванн. Також потрібно повторно наносити косметику після купання, 
витирання рушником і декілька разів під час засмаги, щоб підтримувати максимальний 
захист. Косметику необхідно наносити товстим шаром і повторно кожні дві години.
2) Чи забезпечують засоби для засмаги 100% захист від шкідливого впливу сонця?
Ні, тому ми на кожній упаковці застерігаємо: «Надмірне перебування на сонці є 
серйозною загрозою для здоров’я. Продукти Sun Care не забезпечують 100% захист».
3) Які існують ризики прийняття сонячних ванн?
Засмагати пов’язана із чутливістю шкіри до УФ - променів, які, на жаль, викликають 
не тільки зміну кольору шкіри, а й її старіння і захворювання на рак. Ризик зростає зі 
збільшенням загальної дози ультрафіолету, що поглинається шкірою. Ось чому так 
важливо зменшити негативний вплив ультрафіолету за допомогою відповідних продуктів 
Sun Care. Також варто уникати надмірного перебування на сонці, особливо з 11 до 15 
години.
4) Про що свідчать плями на шкірі? 
Зверни увагу на те, якої форми, кольору, розміру плями, чи вони симетричні або 
асиметричні із заокругленими краями. Якщо на тілі з’явилися нові плями, які швидко 
збільшуються і висуваються над її поверхнею, необхідно терміново звернутись до лікаря.
5) Чому з’являються пігментні плями на шкірі і як цього уникнути? 
Нерівномірна пігментація часто пов’язана з надмірною дією УФ. Саме він змушує 
клітини епідермісу виробляти меланін (пігмент шкіри, відповідальний за захист шкіри 
від шкідливого впливу сонця). Коли ти засмагаєш, пігмент виробляється в дуже великих 
кількостях. Він може нерівномірно розподілятися в шкірі, тим самим утворюючи більш 
темні пігментні плями. Людям, схильним до утворення плям, слід уникати сонячних ванн 
і при перебуванні на сонці їм необхідно використовувати креми з високим фактором 
захисту. 
6) Чи варто застосовувати крем під одягом? 
Крем слід використовувати на відкриті частини тіла. Щоб захистити свою шкіру, необхідно 
використовувати темні і щільні тканини.
7) Як захистити очі від сонця? 
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Найкращий захист для очей є окуляри з належними фільтрами. 
8) Що означає SPF?
SPF (Sun Protection Factor) означає Фактор Захисту від Сонця, вимірюється в діапазоні від 
6 до 50. Він використовується в косметиці, щоб вказати рівень захисту від УФ – променів 
типу UVB, який визначає, як довго ти можеш перебувати на сонці після застосування 
косметики, до того часу як твоя шкіра не почервоніє.
Без крему з SPF, люди із середнім відтінком шкіри червоніють, як правило, протягом 
15 хвилин і показник SPF є коефіцієнтом того часу, скільки людина може перебувати 
на сонці. Наприклад, крем з SPF 6 забезпечує захист протягом 90 хвилин (15*6=90). 
Однак цей коефіцієнт застосовується тільки тоді, коли продукт повторно наноситься 
на шкіру. Також слід враховувати, що перебування на сонці, навіть не весь цей час, 
пов’язане із багатьма іншими факторами, які впливають на стан шкіри під час прийняття 
сонячних ванн, тому ми не повинні розглядати SPF в якості простого розрахунку часу для 
прийняття сонячних ванн.
SPF від УФ – променів типу UVА визначається на основі формули 1/3 SPF. Важливо, щоб 
ти завжди можеш вибрати косметику, яка захистить тебе від обох типів УФ – променів 
UVA і UVB. Косметика Sun Care від Federico Mahora є однією з таких.
9) Чи забезпечують продукти Federico Mahora захист від променів типу UVA і UVB?
Так, всі продукти Sun Care від Federico Mahora можуть захистити тебе від УФ – променів 
типу UVA і UVB.
10) Чи забезпечують продукти Federico Mahora захист від інфрачервоного світла 
(IR)?
Так, вони захищають шкіру від шкідливого IR - випромінювання. Інфрачервоне світло 
включає хвилі трьох діапазонів: А, В і С. Хвилі довжиною від 760 нм до 1 мм проникають в 
епідерміс в підшкірні тканини, що викликає старіння шкіри і навіть рак.
11) Який тип фільтрів містять продукти Federico Mahora: хімічні або мінеральні?
Продукти Sun Care від Federico Mahora містять хімічні фільтри (бутил 
метоксідібензоїлметан, октокрилін, етилгексил метоксіціннамат). Вони поглинають УФ 
- промені і перетворюють їх на нешкідливу теплову енергію, на відміну від мінеральних 
фільтрів (фізичних фільтрів), які відбивають і розсіюють сонячне світло. 
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12) Які переваги хімічних фільтрів?
По-перше, деякі хімічні фільтри (як, наприклад, бутил метоксідібензоїлметан) забезпечують 
кращий захист від променів типу UVA. По-друге, хімічні фільтри не залишають білих слідів 
на шкірі, що характерно для косметики з мінеральними фільтрами. Продукти з хімічними 
фільтрами також зазвичай застосовуються більш комфортно, оскільки вони не такі щільні, 
як мінеральні, вони мають кращу поглинаючу здатність і не залишають жирного сліду. Їх 
важче стерти зі шкіри, на противагу мінеральним фільтрам, які забезпечують захист тільки 
на поверхні тіла. 
13) Чи правда, що хімічні фільтри викликають алергічні реакції?
Цілком можливо, тому якщо у тебе чутлива або куперозна шкіра, рекомендується 
використовувати продукти з мінеральними фільтрами.
14) Чи правда, що хімічні фільтри не фотостабільні?
Продукти Federico Mahora містять фотостабільні UVA і UVB фільтри. Для того, щоб 
зберегти надійний захист хімічних фільтрів, все, що тобі потрібно зробити, це повторно 
наносити продукти кожні дві години, після купання або витирання рушником.
15) Як вибрати засіб для засмаги?
Сонцезахисний крем із низьким захистом рекомендується для людей з природним 
темним кольором шкіри або з уже фіксованою засмагою. При виборі фільтру необхідно 
орієнтуватися на фототип шкіри:
• фототип I (кельтський) – бліда або дуже світла шкіра, веснянки, найчастіше руде або 
світле волосся, шкіра легко згоряє, рідко засмагає - рекомендуються продукти, як мінімум 
з SPF 25;
• фототип II (північноєвропейський) - світла шкіра, рідкі веснянки, волосся від дуже 
світлого до темнішого, шкіра легко згоряє, загоряє погано - рекомендуються продукти, як 
мінімум з SPF 15;
• фототип III (центральноєвропейський) – шкіра темніша, ніж біла, як правило, без 
веснянок, русе волосся, шкіра досить стійка до опіків, засмагає порівняно легко - 
рекомендуються продукти з SPF 12-15;
• фототип IV (південноєвропейський) – шкіра ледь смугла, без веснянок, каштанове або 
чорне волосся, шкіра загоряє легко і швидко, опіки мінімальні - рекомендуються продукти 
з SPF 6-10;
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• фототип V (азіатський, арабський) – смугла шкіра, без веснянок, каштанове або чорне 
волосся, шкіра рідко згорає, засмагає дуже легко - рекомендуються продукти з SPF 6;
• фототип VI (характерний для людей з темною шкірою, африканський) – темна шкіра, 
без веснянок, каштанове або чорне волосся, шкіра ніколи не згорає, загоряє дуже легко - 
рекомендуються продукти з SPF 6.
Фототип вказує можливу відповідь шкіри на дію сонячних променів, однак, це є дуже 
індивідуально, тому ми рекомендуємо використовувати більш високі сонцезахисні 
засоби, особливо на початкових стадіях прийняття сонячних ванн. Для того, щоб 
запобігти ранній появі зморшок, для обличчя необхідно використовувати косметику із 
SPF не менше 30. Дітей і людей із чутливою шкірою також краще захищати косметикою 
із SPF 30. Засмагаючи в районах Середземномор’я або перебуваючи в горах, необхідно 
використовувати більш високий SPF.
Коли ти вже обрала свій рівень захисту, тоді можна перейти до вибору текстури і 
способу застосування косметичного засобу, тобто, що тобі більше подобається спрей 
або лосьйон.
16)  Якої товщини має бути шар косметики?
Необхідно наносити більш товстий шар косметичного засобу, ніж ти думаєш: приблизно 
2,5 мл на шкіру обличчя і шиї і приблизно 30 мл на все тіло відразу. Це означає, що 
необхідно нанести біля половини чайної ложки продукту на кожну руку, шию і обличчя і 
трохи більше чайної ложки продукту на кожну ногу, груди і спину. Зверни особливу увагу 
на ніс, вуха і ноги. Пам’ятай, що недостатньо товстий захисний шар на шкірі може знизити 
ефективність продуктів Sun Care і що потрібно повторно наносити продукт кожні 2 години. 
17) Скільки має тримати перший прийом сонячних ванн?
Твій перший прийом сонячних ванн повинен тривати не більше декількох хвилин, до 
півгодини максимум.
18) Чи може крем з SPF блокувати синтез вітаміну D в шкірі, що підвищує 
схильність до зниження імунітету і остеопорозу в майбутньому?
Продукти з SPF суттєво не зменшують кількість вітаміну D, синтезованого твоєю шкірою, 
і жоден з продуктів не може запропонувати 100% захист від УФ - променів. Практикуючи 
заняття спортом на відкритому повітрі, плавання або одяг з короткими рукавами, ти можеш 
легко забезпечити своє тіло необхідною кількістю вітаміну. 
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19) Чи можна вагітним жінкам засмагати, якщо вони використовують продукт з 
високим SPF?
Під час вагітності засмагати не рекомендується. Під впливом гормональних змін, шкіра 
стає більш чутливою до УФ - променів, схильною до пігментації і розірвання  капілярів. 
Надмірне випромінювання і висока температура також може завдати шкоди твоїй 
дитині. Ми припускаємо, що ти обмежуєш себе, замість того, щоб гуляти, захищаючи 
себе продуктами із високим рівнем SPF 30 або 50. 
20) Чи можна продукти Federico Mahora використовувати в соляріях?
Ні, це продукти, які захищають від сонячних променів. Для соляріїв потрібно 
використовувати спеціалізовані продукти для засмаги.
21) Як доглядати за шкірою, якщо згорів на сонці?
Краще не отримувати сонячних опіків і зволожувати шкіру відповідними продуктами 
після прийняття сонячних ванн. Шкіру, яка згоріла, можна заспокоїти адекватними 
пом’якшуючими інгредієнтами, такими як екстракт алое вера, D-пантенол і охолоджуючий 
ментол. Ці компоненти ти можеш знайти в спеціальних продуктах для догляду за шкірою 
після засмаги After Sun Care від Federico Mahora. 
22) Як працюють продукти для автозасмаги і яким чином вони захищають мене від 
сонячних опіків? 
Засоби для автозасмаги тільки змінюють колір епідермісу, що відбувається в результаті 
взаємодії кислот косметичного засобу і амінокислот шкіри. Це забезпечує золотистий 
колір шкіри без участі меланіну, який виробляється під дією сонячного світла. Результат: 
ти не ризикуєш отримати сонячні опіки, пігментацію і додаткові зморшки. Проте, продукти 
для автозасмаги не захистять твою шкіру від УФ - променів, тому слід застосовувати 
додатковий захист, якщо знаходишся на сонці.
23) Що потрібно робити, якщо автозасмага лягає нерівномірно?
Ти можеш спробувати витерти автозасмагу, застосовуючи ніжний скраб або 
використовувати лимонний сік. Будь-які яскраві плями і лінії можуть бути усунені 
шляхом нанесення повторного шару косметичного засобу для автозасмаги, попередньо 
розведеного зволожуючим лосьйоном. 
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SPF 6 / НИЗЬКИЙ ЗАХИСТ

2-Х ФАЗНИЙ 
ПРИСКОРЮВАЧ 
ЗАСМАГИ 

1)  Як працює 2-Х ФАЗНИЙ ПРИСКОРЮВАЧ ЗАСМАГИ ?
Продукт допомагає захистити шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів, знижує 
ризик появи пігментації, прискорює засмагання і помітно збільшує інтенсивність засмаги. Він 
залишає шкіру м’якою і шовковистою.

2) Які сонцезахисні фактори дійсно містить продукт?

Він містить фотостабільні UVA і UVB фільтри і запобігає впливу шкідливих ІЧ-A променів. SPF 6 - 
низький захист від впливу сонячних променів. 

3) Для кого рекомендується даний продукт? 

Продукт з низьким захистом SPF 6 рекомендується людям фототипів IV - VI з темною і дуже 
темною шкірою, що навряд чи згорить. Крім того, він рекомендується для тих, хто часто засмагає 
і має вже фіксовану засмагу, а також хоче бачити результативність своїх сонячних ванн швидше.

4) Чи містить даний продукт інгредієнти для догляду за шкірою?

Так, він містить кокосову олію, яке зволожує, підвищує пружність і еластичність шкіри.

5)  Що означає слово «прискорювач» у назві продукту?

Це означає, що продукт забезпечує красиву засмагу за більш короткий час і помітно збільшує її 
інтенсивність. 

6) Чи є продукт водостійким?

Так, вода і хлорка в басейні не змивають його.

7) Як використовувати 2- Х ФАЗНИЙ ПРИСКОРЮВАЧ ЗАСМАГИ?

Струси флакончик, щоб добре перемішати шари продукту. Нанеси продукт рівномірно на шкіру, як 
мінімум за 15 - 20 хвилин до прийняття сонячних ванн. Повторно нанеси продукт після купання і 
декілька разів під час засмаги, щоб підтримати максимальний захист.

8) Яка текстура продукту?

Продукт має текстуру легкої 2-фазної олійки. Його інноваційна формула не в’язка, тому пісок 
до шкіри інтенсивно не липне. Продукт швидко поглинається, залишаючи шкіру гладенькою й 
м’якою.



ЛІТО 2017
В А Р Т О  З Н А Т И . . .

СОНЦЕЗАХИСНА 
АРГАНОВА ОЛІЯ - СПРЕЙ 

ARGAN OIL SUNSCREEN SPRAY SPF 6 

SPF 6 / НИЗЬКИЙ ЗАХИСТ

1) Як працює СОНЦЕЗАХИСНА АРГАНОВА ОЛІЯ – СПРЕЙ?
Продукт допомагає захистити шкіру від шкідливої дії сонячних променів, запобігає її 
пересушуванню та фотостарінню. Він знижує ризик появи пігментних плям, спричинених 
сонячними променями, залишає шкіру м’якою і шовковистою.

2) Які фільтри дійсно містить продукт?

Він містить фотостабільні UVA і UVB фільтри і запобігає впливу шкідливих ІЧ-A променів. SPF 6 - 
низький захист від впливу сонячних променів.  

3) Кому рекомендується продукт?  

Продукт з низьким захистом SPF 6 рекомендується людям фототипів IV - VI з темною і дуже 
темною шкірою, що навряд чи згорить. Крім того, він рекомендується для тих, хто часто засмагає 
і має вже фіксовану засмагу.

4)  Чи містить продукт інгредієнти для догляду за шкірою?

Так, він містить олію аргани і макадамії, масло ши і вітамін Е, які інтенсивно зволожують шкіру, 
підвищуючи її пружність.

5) Чи є продукт водостійким?

Так, вода і хлорка в басейні не змивають олійки.

6)  Як використовувати продукт?

Нанеси продукт рівномірно на шкіру, як мінімум за 15 - 20 хвилин до прийняття сонячних 
ванн. Повторно нанеси продукт після купання і декілька разів під час засмаги, щоб підтримати 
максимальний захист.

7) Яка текстура продукту?

Він має текстуру легкої олійки. Його особлива формула не в’язка, тому пісок до шкіри інтенсивно 
не липне. Продукт швидко поглинається, залишаючи шкіру гладенькою й м’якою.



1) Як працює КОКОСОВИЙ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЛОСЬЙОН?
Продукт допомагає захистити від шкідливої дії сонячних променів, запобігає пересиханню та фото 
старінню шкіри. Він знижує ризик появи пігментних плям, спричинених сонячними променями, 
залишає шкіру м’якою і шовковистою.

2) Які фільтри дійсно містить продукт?

Він містить фотостабільні UVA і UVB фільтри і запобігає впливу шкідливих ІЧ-A променів. SPF 15 
забезпечує середній захист від сонячних променів, а SPF 30 - високу ступінь захисту. 

3)  Кому рекомендується продукт? 

Продукт з середнім захистом SPF 15 рекомендується людям із фототипами II - III, тобто 
зі світлою шкірою, вже підготовленими для прийняття сонячних ванн (які мають шкіру від 
середнього до трохи смуглого кольору).

Продукт з високим захистом SPF 30 рекомендується людям фототипу I і II з дуже світлою 
шкірою, яка легко горить і погано засмагає. Люди з темнішим відтінком шкіри можуть почати 
свій сезон засмаги з цього продукту, щоб шкіра звикла до сонця і для захисту від можливих 
опіків.

4) Чи містить продукт інгредієнти для догляду за шкірою?

Так, він містить кокосову олію, яка зволожує і покращує пружність шкіри, а також какао-масло з 
антиоксидантними властивостями.

5) Чи є продукт водостійким?

Так, вода і хлорка в басейні, пісок не знімають лосьйон.

6) Як використовувати продукт?

Нанеси продукт рівномірно на шкіру, як мінімум за 15 - 20 хвилин до прийняття сонячних 
ванн. Повторно нанеси продукт після купання і декілька разів під час засмаги, щоб підтримати 
максимальний захист.

7) Яку текстуру має продукт?

Продукт має приємну оксамитову текстуру лосьйону. Він швидко вбирається, залишаючи шкіру 
гладенькою і м’якою.

ЛІТО 2017
В А Р Т О  З Н А Т И . . .

КОКОСОВИЙ 
СОНЦЕЗАХИСНИЙ 
ЛОСЬЙОН 

COCONUT SUNSCREEN LOTION SPF 15, SPF 30 

SPF 15 / СЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ
SPF 30 / ВИСОКИЙ ЗАХИСТ



1) Як працює СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ТІЛА?
Продукт допомагає захистити шкіру від шкідливої дії сонячних променів, запобігає пересиханню та 
фотостарінню шкіри. Він знижує ризик появи пігментних плям, спричинених сонячними променями, 
залишає шкіру м’якою і шовковистою.

2)  Які фільтри дійсно містить продукт?

Він містить фотостабільні UVA і UVB фільтри і запобігає впливу шкідливих ІЧ-A променів. SPF 50 
- висока ступінь захисту від сонячних променів. 

3) Кому рекомендується продукт? 

Продукт з високим захистом SPF 50 рекомендується людям фототипу I і II з дуже світлою шкірою, 
яка легко горить і погано засмагає. Рекомендується для шкіри, схильної до утворення пігментних 
плям, з родимками, особливо чутливої до сонячного світла. 

4) Чи містить продукт інгредієнти для догляду за шкірою?

Так, він містить кокосову олію, яка зволожує і покращує пружність шкіри.

5) Чи є продукт водостійким?

Так, вода і хлорка в басейні, пісок не знімають захист.

6) Як використовувати продукт?

Нанеси продукт рівномірно на шкіру, як мінімум за 15 - 20 хвилин до прийняття сонячних 
ванн. Повторно нанеси продукт після купання і декілька разів під час засмаги, щоб підтримати 
максимальний захист.

7) Яка текстура продукту?

Продукт має текстуру надлегкого лосьйону - спрею, дуже зручного у використанні. Він швидко 
поглинається і не залишає липкої плівки або білих плям.

ЛІТО 2017
В А Р Т О  З Н А Т И . . .

СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ 
ДЛЯ ТІЛА

ULTIMATE SUNCARE BODY SPRAY SPF 50

SPF 50 / ВИСОКИЙ ЗАХИСТ



1)  Як працює СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ДІТЕЙ?
Він допомагає захистити чутливу і ніжну шкіру старших дітей і немовлят від шкідливого впливу 
сонця. Знижує ризик виникнення подразнень і сонячних опіків, а також запобігає утворенню 
пігментних плям. Він захищає шкіру від фото старіння, а також запобігає надмірному 
пересушуванню шкіри.

2) Якого віку можна використовувати  продукт?

Продукт рекомендується старшим дітям і немовлятам вже з 6-місячного віку.

3) Які фільтри дійсно містить продукт?

Він містить фотостабільні UVA і UVB фільтри і запобігає впливу шкідливих ІЧ-A променів. SPF 50 
- високий ступінь захисту від сонячних променів. 

4) Чи містить продукт інгредієнти для догляду за шкірою?

Так, він містить D-пантенол і алантоїн із заспокійливими властивостями.

5) Чи є продукт водостійким?

Так, вода і хлорка в басейні, пісок не знімають захист.

6) Як використовувати продукт?

Нанеси продукт рівномірно на шкіру дитини, не менше ніж за 15 - 20 хвилин до прийняття 
сонячних ванн. Повторно нанеси продукт після купання, витирання рушником і декілька разів під 
час засмаги, щоб підтримати максимальний захист.

7) Яку текстуру має продукт?

Продукт має форму легкого лосьйону, який швидко поглинається, залишаючи шкіру м’якою і 
гладенькою.  

8) Чому продукт має такі потужні фільтри?

Діти не мають повністю розвиненого механізму терморегуляції і синтезу меланіну, що ставить їх у 
найвищу групу ризику отримання сонячних опіків та сонячного удару. 

ЛІТО 2017
В А Р Т О  З Н А Т И . . .

СОНЦЕЗАХИСНИЙ 
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ДІТЕЙ

KIDS & BABIES SUNSCREEN LOTION SPF 50

SPF 50 / ВИСОКИЙ ЗАХИСТ



9) Як захистити дітей від перегріву?

Уникай прямого впливу сонця, особливо на дітей до 3-х років та в години найвищої сонячної 
активності. Перебуваючи на пляжі, забезпеч своїй дитині можливість відпочити в тіні, наприклад, 
під парасолькою. Доповни косметику з високим рівнем захисту SPF 50 світлим вільним одягом на 
дитину і не забудь одягнути дитині капелюшок або хустку. Не забудь взяти з собою воду і щось 
перекусити...

ЛІТО 2017
В А Р Т О  З Н А Т И . . .

СОНЦЕЗАХИСНИЙ 
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ДІТЕЙ

KIDS & BABIES SUNSCREEN LOTION SPF 50

SPF 50 / ВИСОКИЙ ЗАХИСТ



1) Що особливого в CC СОНЦЕЗАХИСНОМУ КРЕМІ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ? Які його властивості?

CC СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ - це інноваційне поєднання сонцезахисного крему 
і консілера. Він вирівнює тон шкіри і приховує недоліки, а також знижує ризик появи подразнень і 
сонячних опіків, захищає епідерміс від пересушування.

2) Які фільтри дійсно містить продукт?

Він містить фотостабільні UVA і UVB фільтри і запобігає впливу шкідливих ІЧ-A променів. SPF 30 
і 50 - високий ступінь захисту від сонячних променів. 

3) Кому рекомендується продукт? 

Продукт рекомендується тим жінкам, які хотіли б поєднати переваги легкого тону з 
сонцезахисним кремом і шукають зручні багатофункціональні косметичні засоби. Завдяки 
високому захисту SPF 30 і 50 CC СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ може використовуватись навіть 
жінками із дуже світлою шкірою (фототипу I і II). Завдяки пігментам, ти можеш отримати навіть 
золотистий відтінок шкіри.

4) Для якого типу шкіри призначений продукт?

Ми пропонуємо два види продукту: для комбінованої і жирної шкіри з SPF 30, а також для сухої і 
чутливої шкіри з SPF 50. 

5) Чому крем для жирної і комбінованої шкіри має більш низький SPF, ніж для сухої 
чутливої шкіри?

Сухої і чутлива шкіра більше схильна до появи несприятливих проявів сонячного впливу, таких 
як пігментні плями, капілярні зірочки, і саме тому така шкіра має бути більше захищена за 
допомогою SPF 50. Для жирної та комбінованої шкіри досить використовувати також високий 
SPF 30.

6) Чи містить продукт інгредієнти для догляду за шкірою?

ЛІТО 2017
В А Р Т О  З Н А Т И . . .

СС СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 

CC FACE SUNSCREENS SPF 30, SPF 50

ДЛЯ КОМБІНОВАНОЇ ТА ЖИРНОЇ ШКІРИ SPF 30 / ВИСОКИЙ 
ЗАХИСТ
ДЛЯ СУХОЇ ТА ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ SPF 50/ ВИСОКИЙ ЗАХИСТ



Так, продукт для комбінованої та жирної шкіри містить олію бабасу, яка живить шкіру і 
забезпечує її гладкість, а також гліцерин і алантоїн, які зволожують шкіру. Крем для сухої і 
чутливої шкіри, містить поживне масло ши і зволожуючий гіалуронат натрію, а також алантоїн.

7) Чи є продукт водостійким?

Так, вода і хлорка в басейні, не знімають захист. 

8) Якого кольору СС СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ?

Продукт додає золотого блиску шкірі. Обидва креми однаково бежевого кольору, який прекрасно 
поєднується із природним кольором шкіри. 

9) Чи надовго продукт тонує?

Ні, продукт діє як легкий флюїд або класичний CC крем. Коли ти використовуєш його під час 
засмаги, то не потрібно наносити інші засоби для макіяжу. Це забезпечить рівний колір шкіри і 
захист від впливу сонячних променів.

10)  Як використовувати продукт?

Нанести продукт рівномірно на шкіру обличчя, як мінімум за 15 - 20 хвилин до прийняття 
сонячних ванн. Повторно нанеси продукт після купання, витирання рушником і декілька разів під 
час засмаги, щоб підтримати максимальний захист.

11) Яку текстуру має продукт?

Продукт має легку текстуру. Вона легко наноситься і добре поглинається. Не залишає жирної 
плівки на шкірі, забезпечує гарний візуальний ефект закінченого макіяжу.

12)  Чим CC СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ відрізняється від CC КРЕМУ для 
макіяжу, доступного в асортименті FM WORLD?

CC СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ має набагато вищий SPF, ніж SPF 15, що 
міститься в CC КРЕМІ ДЛЯ МАКІЯЖУ, тому він забезпечує більш високу ступінь захисту під 
час засмаги. З іншого боку CC КРЕМ ДЛЯ МАКІЯЖУ, має більше інгредієнтів для догляду за 
шкірою і доступний він в двох відтінках. Обидва косметичних засоби відносяться до популярних 
багатофункціональних продуктів.

ЛІТО 2017
В А Р Т О  З Н А Т И . . .

CC FACE SUNSCREENS
COMBINATION & OILY SKIN 

CC FACE SUNSCREENS SPF 30, SPF 50

COMBINATION & OILY SKIN SPF 30 / HIGH PROTECTION
DRY & SENSITIVE SKIN SPF 50 / HIGH PROTECTION



1) Які властивості має ОХОЛОДЖУЮЧИЙ МУС ПІСЛЯ ЗАСМАГИ?

Мус миттєво заспокоює опіки і подразнення шкіри, викликані надмірним прийняттям сонячних 
ванн. Він охолоджує і зволожує шкіру, в результаті чого шкіра відчуває полегшення. Він помітно 
зменшує неприємні відчуття.

2) Які заспокійливі інгредієнти містить продукт?  

Він має цілих 10% зволожуючих та охолоджуючих інгредієнтів, в тому числі м’якоть алое вера, 
ментол та зволожувачі.

3) Які зволожувачі входять до складу продукту і який їхній косметичний ефект?

Зволожувачі є дуже гігроскопічними речовинами, які мають здатність постійно натягувати воду 
з навколишнього середовища і утримувати її в шкірі. Це робить їх природним джерелом води 
в епідермісі, в результаті чого шкіра стає більш зволоженою і більш пружною. Зволожувачі 
включають: гіалуронову кислоту, амінокислоти, лактати, гліцерин.

4)  Які фільтри містить продукт?

Мус не містить сонцезахисних фільтрів, так як він призначений для використання після прийняття 
сонячних ванн.

5) Коли і як використовувати цей продукт?

Ми рекомендуємо використовувати мус після кожного сеансу засмагати, а не тільки тоді, 
коли у тебе є подразнення або сонячні опіки. Продукт потрібно рівномірно нанести на 
шкіру, особливо на ті ділянки, де суттєво відчувається вплив сонця. У разі потреби можна 
процедуру повторити.

6) Яку текстуру має продукт?

Продукт має інноваційну формулу з надлегкою і не жирною текстурою. Він поглинається відразу, 
залишаючи на шкірі відчуття полегшення, охолоджуючи її і роблячи шовковистою. 

ЛІТО 2017
В А Р Т О  З Н А Т И . . .

ОХОЛОДЖУЮЧИЙ МУС 
ПІСЛЯ ЗАСМАГИ

AFTER SUN COOLING MIST



1) Які властивості має ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЛОСЬЙОН ПІСЛЯ ЗАСМАГИ З D-ПАНТЕНОЛОМ?

Лосьйон миттєво заспокоює опіки і подразнення шкіри, викликані надмірним прийманням 
сонячних ванн. Він охолоджує шкіру, в результаті чого приносить їй полегшення. Зволожує, 
розгладжує і відновлює епідерміс, запобігає надмірному висиханню шкіри. 

2) Які інгредієнти для догляду за шкірою містить продукт? 

Він має цілих 10% зволожуючих та охолоджуючих інгредієнтів, в тому числі D-пантенол і сік 
алое вера. Додатково містить олії макадамії і лумбанга (Aleurites moluccana), які мають ефект 
регенерації.

3) Які фільтри містить продукт?

Лосьйон не містить сонцезахисних фільтрів, так як він призначений для використання після 
прийняття сонячних ванн.

4) Коли і як використовувати цей продукт?

Ми рекомендуємо використовувати лосьйон після кожного сеансу засмагати, а не тільки тоді, 
коли у тебе є подразнення або сонячні опіки. Продукт потрібно рівномірно нанести на шкіру, 
особливо на ті ділянки, де суттєво відчувається вплив сонця. У разі потреби можна процедуру 
повторити.

5) Яку текстуру має лосьйон?

Продукт має ніжну і приємну текстуру. Він поглинається відразу, залишаючи відчуття 
полегшення, роблячи шкіру м’якою і шовковистою. 
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ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЛОСЬЙОН 
ПІСЛЯ ЗАСМАГИ З 
D-ПАНТЕНОЛОМ

AFTER SUN SOOTHING D-PANTHENOL LOTION



1)  Як працює МОЛОЧКО 2-в-1 «ТРОПІЧНА НАСОЛОДА»? 

Молоко знімає подразнення шкіри, викликане або надмірними впливом сонячних променів або 
укусами комарів. Воно помітно зменшує неприємний ефект прийняття сонячних ванн, зволожує і 
розгладжує шкіру.

2) Які інгредієнти для догляду за шкірою містить продукт?

До таких інгредієнтів відносяться: D-пантенол, алантоїн і екстракт босвелії. Вони знімають 
подразнення і почервоніння, зменшують свербіж і неприємні відчуття від комариних укусів.

3)  Які фільтри містить продукт?

Молочко не містить сонцезахисних фільтрів, так як воно призначене для використання після 
прийняття сонячних ванн.

4) Коли і як використовувати цей продукт?

Продукт потрібно рівномірно нанести на шкіру, особливо на ті ділянки, де відчувається 
негативний вплив сонячних променів та укусів комарів. За необхідності – процедуру можна 
повторити.

5) Яку текстуру має продукт?

Продукт має текстуру делікатного молочка. Воно швидко поглинається, залишаючи на шкірі 
відчуття полегшення, роблячи її м’якою і шовковистою.

6) Як пахне молочко?

Воно має інтенсивний аромат лемонграсу, що знижує ризик укусів комах. Завдяки наявності в 
складі натуральних ефірних олій, утворює на шкірі захисний ароматний бар’єр. 
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МОЛОЧКО 2-В-1 
«ТРОПІЧНА НАСОЛОДА»

TROPICAL RELIEF 2 IN 1 MILK



1) Які властивості має ЗОЛОТА ПІНА - АВТОЗАСМАГА?

Піна дозволяє отримати ефект сонячної засмаги після першого застосування. Вона надає шкірі 
тонкого, золотистого кольору, який стає все більш інтенсивним протягом 3-5 годин. 

2) Як довго тримається ефект засмаги?

Ефект засмаги тримається до декількох днів. Піну потрібно наносити регулярно.

3) Скільки доступно варіантів продукту?

Є два варіанти ЗОЛОТОЇ ПІНИ - АВТОЗАСМАГИ: для світлої шкіри і шкіри середнього відтінку.

4) Яку текстуру має продукт? Чи не викликає це утворення плям або білих ліній?

Завдяки легкій оксамитовій формулі піна рівномірно розподіляється, зводячи до мінімуму ризик 
виникнення плям, світлих ліній. Вона дуже ефективна.

5) Як використовувати продукт?

Нанести невелику кількість піни на руку (або  2-3 дози на ногу) і рівномірно розподілити її на шкірі. 
Повторне застосування дасть посилення ефекту. Не забувай ретельно мити руки після нанесення. 
Результат і його тривалість залежить від природного кольору шкіри, використаної кількості піни, а 
також твоєї індивідуальної реакції на автозасмагу.

6) Як підготувати себе до застосування продукту?

Ми рекомендуємо перед застосуванням очистити шкіру за допомогою скрабу, зволожити її 
лосьйоном, особливо коліна та лікті, для того, щоб запобігти їхньому нерівномірному потемнінню. 
Ми також рекомендуємо використовувати меншу кількість піни на коліна та лікті. Перед першим 
використанням піни необхідно провести тест на невеликій ділянці шкіри (на внутрішньому боці 
передпліччя) і зачекати 3-5 годин.

ЛІТО 2017
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GOLDEN FOAM SELF-TANNER

ЗОЛОТА ПІНА – 
АВТОЗАСМАГА
ДЛЯ СВІТЛОЇ ШКІРИ
ДЛЯ ШКІРИ СЕРЕДНЬОГО ВІДТІНКУ



Найкраще наносити піну без поспіху. Шкіра повинна бути очищена від макіяжу, дезодоранту, 
повсякденних забруднень, парфюмерно - косметичної продукції, які можуть взаємодіяти з 
компонентами піни. 

7) Як наносити продукт на тіло?

Найкраще починати з ніг, а потім рухатися вгору. Для нанесення піни на спину, попроси кого-небудь 
допомогти тобі. При нанесенні піни на передню частину ноги краще зігнути коліно, а при нанесенні 
на задню частину – випрямити ногу. Те ж саме ми робимо з ліктем при нанесенні піни на руки. 

8)  Як вибрати правильнк автозасмагу?

Твій колір обличчя - це визначальний фактор: якщо твоя шкіра світла, вибирай продукт для 
світлої шкіри, а якщо темна -  продукт для шкіри середнього відтінку. В іншому випадку 
отриманий результат може бути не задовільним.

9) Чи піна забруднює одяг?

Потрібно зачекати, доки продукт не висохне на шкірі повністю і не перестане стиратись, перш ніж 
одягнути одяг або вступати в контакт з водою.

10)  Які фільтри містить продукт?

Продукт не містить SPF і не захищає від сонячних опіків.

11) Чи можна наносити продукт на обличчя?

Ні, продукт призначений для тіла, а не для обличчя.

12)  Для якого типу шкіри призначений продукт?

Піна призначена для будь-якого типу шкіри. Її легка текстура ідеально підійде навіть для жирної 
шкіри. 
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GOLDEN FOAM SELF-TANNER

GOLDEN FOAM 
SELF-TANNER
FAIR SKIN
MEDIUM SKIN



1)  Як працює БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОНСІЛЕР ДЛЯ ТІЛА?

Цей інноваційний продукт поєднує в собі дію лосьйону і консілера для тіла. Він забезпечує 
відмінне зволоження шкіри протягом усього дня, розгладжує її і маскує зморшки, вирівнює тон, 
приховує недоліки і зменшує почервоніння, надає шкірі здорового і красивого блиску. 

2)  Чи містить продукт інгредієнти для догляду за шкірою?

Так, він містить зволожуючу гіалуронову кислоту і коензим Q10 з і анти окисними властивостями, 
а також екстракт центелли (Centella asiatica), какао-масло і вітамін Е.

3) Кому рекомендується продукт?

Це ідеальний продукт для тих, хто мріє мати бездоганну, гладеньку і сяючу шкіру, хоче приховати 
непривабливі шрами, капілярні зірочки, почервоніння і синці.

4) Який ефект шкірі надає продукт: матовий чи сяючий?

Консилер містить мікропігменти, які додають шкірі сяяння,  здорового і красивого вигляду.

5) Який колір продукт має на шкірі?

Продукт має природний колір «нюд». Це додає тілу натуральності і прекрасно приховує недоліки. 
Він чудово адаптується до будь-якого типу шкіри, покращуючи її зовнішній вигляд.

6) Чи довго тримається тон?

Ну, продукт діє як консілер, тому тон легко змивається теплою водою і миючим засобом, 
наприклад, таким як гель для душу. 

7)  Як використовувати продукт?

Масажними рухами вітри консілер в шкіру по всьому тілу чи тільки там, де чітко видно недоліки. 
Зачекай, поки продукт повністю не висохне, а потім одягайся.

8) Чи залишає продукт плями на одязі?

Перед тим, як одягнутися, зачекай поки продукт повністю не висохне. 
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ALL-IN-ONE BODY CONCEALER

ГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
КОНСІЛЕР ДЛЯ ТІЛА



9) Які фільтри містить продукт?

Продукт не містить SPF і не захищає від сонячних опіків. Хоча він містить діоксид титану, 
мінеральний УФ-фільтр, який в основному виконує роль барвника.

10)  Яку текстуру має продукт?

Продукт має легку, не жирну формулу. Він швидко поглинається, не залишаючи липкої плівки.

11) Чи можна використовувати консілер на обличчі?

Продукт призначений для всього тіла. Ми рекомендуємо застосовувати його, особливо на ногах і 
руках. 

12) Для якого типу шкіри підходить продукт?

Продукт призначений для всіх типів шкіри, в тому числі чутливої, так як він не містить парабенів 
та парафінів.
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ALL-IN-ONE BODY CONCEALER

ГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
КОНСІЛЕР ДЛЯ ТІЛА



1) Які властивості має СЕРВЕТКА З АВТОЗАСМАГОЮ?

Серветка забезпечує розкішний ефект засмаги. Вона надає шкірі однорідного, здорового відтінку, 
що забезпечує очікуваний результат протягом короткого часу - без тертя, плям або розводів.

2)  Як довго тримається ефект засмаги?

Ефект зберігається протягом 2-3 днів.

3) Які інгредієнти входять до складу продукту?

Інноваційна формула автозасмаги створена на основі натуральних бронзуючих інгредієнтів, 
таких як амбра і екстракт волоського горіху. 

4) Який колір має шкіра після використання продукту?

Серветка забезпечує розкішний ефект природної засмаги.

5) Скільки серветок  в упаковці?

Упаковка містить одну серветку, пропитану бронзуючою рідиною.

6) Які переваги продукту?

Просте і зручне застосування.

7) Чи достатньо однієї серветки для всього тіла?

Не факт. Найкраще мати близько 3 серветок. Кількість серветок буде залежати від твоїх 
індивідуальних особливостей, таких, як твій зріст, тип шкіри і т.д.

8)  Як використовувати продукт?

Протри шкіру рівномірно розкладеною серветкою. Для більш інтенсивного ефекту, повтори 
процедуру новою серветкою через 3 години. Для того, щоб зберегти засмагу, виконуй дану 
процедуру кожні 2-3 дні. Ретельно вимий руки після використання. Використовуй на обличчі і тілі.
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SELF-TAN WIPE

СЕРВЕТКА З 
АВТОЗАСМАГОЮ



9)  Як підготувати себе для нанесення автозасмаги?

Ми рекомендуємо перед застосуванням очистити шкіру за допомогою скрабу, зволожити 
її лосьйоном, особливо коліна та лікті, для того, щоб запобігти їхньому нерівномірному 
потемнінню. 

Шкіра повинна бути очищена від макіяжу, дезодоранту, повсякденних забруднень, парфюмерно 
- косметичної продукції, які можуть взаємодіяти з компонентами продукту. 

10)  Чи залишає продукт плями на одязі?

Перед тим як одягнутися, потрібно зачекати, доки продукт повністю висохне. 

11)  Які фільтри містить продукт?

Продукт не містить SPF і не захищає від сонячних опіків.

12) Чи можна використовувати СЕРВЕТКУ ІЗ АВТОЗАСМАГОЮ на обличчі?

Так, продукт призначений для обличчя і всього тіла. 

13) Для якого типу шкіри призначений продукт?

Продукт призначений для всіх типів шкіри.
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SELF-TAN WIPE

СЕРВЕТКА З 
АВТОЗАСМАГОЮ


