
BARNULÁS ÉS SEJTSZINTÛ FÉNYVÉDELEM

Megerõsített fényvédõ komplex-el

NUCLEIC DEFENSE ®



A PABA-mentes, megerõsített fényvédõkkel és fotostabil illatanyaggal rendelkezõ, gyógyszeripari
körülmények között elõállított GUINOT fényvédõ termékek új minõségi szintet jelentenek a korszerû
fényvédelem területén.

Megerõsített sejtvédelem DNS-el

A GUINOT fényvédõkben megtalálható különleges DNS molekulák a bõrfelszínen alkalmazva elnyelik
a káros UV sugarakat, megvédik a sejtek saját DNS molekuláit a károsodástól, csökkentik az életveszélyes
melanóma kifejlõdésének esélyét és megõrzik a bõr ragyogását,  fiatalságát.

LLááttvváánnyyooss  eerreeddmméénnyyeekk  aa  sseejjtteekk  éélleettttaarrttaallmmáárraa  vvoonnaattkkoozzóóaann
A Boston University 2004 márciusában közölt bizonyítékokat a DNS bõrszerkezetre gyakorolt elõnyös hatásairól.

HELIOTROPINE® - a biotechnológiai fényvédõ komplex
Az új generációs fényvédõ hatóanyag az alfa-melanotropin (MSH) származéka, amely egy ter-
mészetes peptid és a melanin szintézist irányítja. A termékekben megtalálható HELIOTROPINE®:

ÉLENJÁRÓ ÖSSZETÉTELÛ FÉNYVÉDÕ TERMÉKEK A GUINOT
LABORATÓRIUMBÓL

NUCLEIC DEFENSE ® nélkül

Az UV sugarak elérik a sejtmagokat és károsíthatják a DNS-t

NUCLEIC DEFENSE ®-el
Nucleic Defense® DNS

A termékekben megtalálható DNS elnyeli a káros sugarakat
és megvédi a sejtek saját DNS láncait a károsodástól 

NUCLEIC DEFENSE ®-nélkül
Elhalt sejtek     UV sugárzás által károsodott sejtek

A SEJTEK KÁROSODNAK

NUCLEIC DEFENSE ®-el  
A SEJTEK NEM KÁROSODNAK

Harcol a fénykárosodás általi böröregedés ellen.
Elõsegíti az egyenletes barnulást.
Hidratálja a bõr felsõ rétegét.

Csökkenti az allergiás tüneteket és a leégést.
Javítja az immunszintézist.
Szabályozza a gyulladásokért felelõs epider-
mális cytokinek müködését.



AGE SSUN PPROTECTIVE SSPF 220

SSeejjttsszziinnttûû  FFéénnyyvvééddõõkkrréémm  SSPPFF2200,,  5500mmll
GN514650
Könnyû fényvédõ emulzió az arc érzékeny bõrére.  Segít: 
- erõsíteni a bõr védelmi mechanizmusát, 
- biztosítani az arc és a test egységes barnulását pigmentfoltok képzõdése nélkül,  
- megõrizni a bõr fiatalságát az 56 különbözõ sejtszintû hatóanyag segítségével.

FÉNYVÉDÕ TERMÉKEK MAGAS FÉNYVÉDÕ ÉRTÉKKEL
Tökéletes barnulás … a bõr szépségének és egészségének megõrzése

STICK AANTI UUV SSPF50

FFéénnyyvvééddõõ  UUVV  SSttiifftt  SSPPFF5500,,  88ggrr
GN514742
Kimagasló védelmet nyújtó sûrû állagú krém az orr, a száj, az arc
és a fül érzékeny területeire, minden bõrtípusra.  Erõsíti a bõr
védelmi mechanizmusát. Magas védelmet biztosít az UVA, UVB 
és az infravörös sugárzással szemben.

LARGE ÉÉCRAN UUV SSPF 330

IInntteennzzíívv  FFéénnyyvvééddõõkkrréémm  SSPPFF3300,,  5500mmll
GN514646
Fényvédõ krém arcra és testre, minden bõrtípusra. Erõsíti a bõr
védelmi mechanizmusát, biztosítja az arc és a test egységes 
barnulását. Hosszú idõn keresztül megõrzi a bõr puhaságát 
és komfortérzetét. Magas védelmet biztosít az UVA, UVB 
és az infravörös sugárzással szemben.

LARGE DDÉFENSE  UUV SSPF 220

OOppttiimmáálliiss  FFéénnyyvvééddõõ  TTeessttrree  SSPPFF2200,,  220000mmll
GN514732
Elsõsorban testkrém, minden bõrtípusra. Erõsíti a bõr védelmi
mechanizmusát, biztosítja az arc és a  test egységes 
barnulását. Hosszú idõn keresztül megõrzi a bõr puhaságát 
és komfortérzetét. Magas védelmet biztosít az UVA, UVB 
és az infravörös sugárzással szemben.



LIFT BBRONZE SSPF 110 

LLiiffttiinngg  HHaattáássúú  FFéénnyyvvééddõõ  SSPPFF  1100,,  5500mmll
GN514635
Fényvédõ arc és dekoltázs krém minden bõrtípusra.
Elõsegíti és gyorsítja a barnulást. Fiatalító formulája védel-
met biztosít a nap sejtkárosító hatásai ellen, meggátolja a
bõr idõ elõtti öregedését. Magas védelmet biztosít az UVA,
UVB és az infravörös sugárzással szemben.

UNI BBRONZE SSPF 115

PPiiggmmeennttffoolltt  EEllIIeennii  FFéénnyyvvééddõõ  SSPPFF1155,,  5500mmll
GN514695
Fényvédõ krém szeplõs, pigmentfoltos arcbõrre és kézre. Erõsíti a bõr védelmi
mechanizmusát. Színezett krém, ezzel biztosítja az arc egységes barna arc-
színét. Hosszú idõn keresztül megõrzi a bõr puhaságát és komfortérzetét.
Magas védelmet biztosít az UVA, UVB és az infravörös sugárzással szemben.

DIAM' SSUN SSPF 66

HHáárroomm  OOllaajj  FFéénnyyvvééddõõsspprraayy  SSPPFF  66,,  115500mmll  
GN514624
Könnyû fényvédõ olaj a test teljes felületére, minden bõrtípusra.
A három féle olaj a napozás alatt tökéletes védelmet nyújt a
bõrnek, arany csillámai csodás ragyogást és megfelelõ ápolást
biztosítanak.

FÉNYVÉDÕ TERMÉKEK KÖZEPES ÉS ALACSONY FÉNYVÉDÕ ÉRTÉKKEL

SPRAY BBRONZE SSPF15 

OOllaajjmmeenntteess  HHiiddrraattáállóó  NNaappoozzóósspprraayy  SSPPFF1155,,  115500mmll  
GN514592
Olajmentes fényvédõ emulzió arcra és testre, minden bõrtípusra. Erõsíti a
bõr védelmi mechanizmusát, biztosítja a test egységes barnulását, hosszú
idõn keresztül megõrzi a bõr puhaságát és komfortérzetét. Magas védel-
met biztosít az UVA, UVB és az infravörös sugárzással szemben.

CCOOOOLL  BBRROONNZZEE  SSPPRRAAYY  SSPPFF  66

FFrriissssííttõõ--HHiiddrraattáállóó  FFéénnyyvvééddõõsspprraayy  SSPPFF  66,,  115500mmll  
GN514582
Hûsítõ, illékony folyadék minden bõrtípusra, egész testre. Erõsíti a
bõr védelmi mechanizmusát. Hidratáló és frissítõ hatású. Hosszú
idõn keresztül megõrzi a bõr puhaságát és komfortérzetét. Magas
védelmet biztosít az UVA, UVB és az infravörös sugárzással szemben.



AGE SSUN YYEAUX SSPF30

ÖÖrreeggeeddéésstt  GGááttllóó  SSeejjttsszziinnttûû  FFéénnyyvvééddõõ  SSzzeemmkköörrnnyyéékkrree,,  1155mmll  
GN514680

A szemkörnyék különösen érzékeny területére kifejlesztett anti-aging hatású fényvédõ és
szemkörnyékápoló egyben magas faktorú fényvédelemmel , 56 sejtszintû hatóanyaggal, DNS kivonattal,
duzzadság elleni vadgesztenye kivonattal és glycalifttel valamint antioxidáns hatású E-vitaminnal.

ÚJ  -  KÜLÖNLEGES FÉNYVÉDÕ SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ



HYDRADERMIE “HYDRA PLUS” 
ÉÉllvveezzeett  ééss  hhaattéékkoonnyyssáágg  aa  sszzééppssééggááppoolláássbbaann  

A kezelés kivételes és egyedülálló: rövid idõ
alatt a bõr ismét hidratált, friss és ragyogó
lesz.  A kezelés sajátossága, hogy optimálissá
teszi a bõr befogadóképességét  a maximális
hatékonyság érdekében. Minden bõrtípusra
külön hatóanyagokkal ajánljuk. A kezelés
során különleges gélekkel és szérumokkal
kezeljük a nyak és a dekoltázs érzékeny bõrét
valamint   a szemkörnyéket is. 

Kérje a fenti kezeléseket GUINOT kozmetikusától!

SZALONKEZELÉSEK A SZEMKÖRNYÉKRE NYÁRON IS!

HYDRADERMIE LIFT YEUX 
MMeeggffiiaattaallííttjjaa  aa  sszzeemmkköörrnnyyéékkeett  

A fiatalos szemkörnyékért kozmetikusa
hatásos, de gyengéd megoldást ajánl.
A kezeléssel különösen a szemkörnyéki
izmokat dolgoztatjuk meg új tónust és
feszességet adva neki. Már az elsõ 
alkalom után az apróbb ráncok 
eltûnnek, a szarkalábak kisímulnak és
a szem fiatalosan ragyogóvá válik. 



VISAGE DD'ETÉ AAUTO-BBRONZANT
Selyemfényû Önbarnító Krém Arcra, 50ml
GN514701
Önbarnító arckrém, minden bõrtípusra. Biztosítja az arc egységes barnulását,
azonnali barnaságot ad, bõrápoló és önbarnító egyben. Egyenletes rétegben
vigye fel az arcra és nyakra, különös tekintettel a hajvonalakra. Két-három
naponta ismételje meg a tartós hatás érdekében.

NAPOZÁS ELÕTTI ÉS UTÁNI TERMÉKEK
Bõrnyugtatás….selymesség és komfort

LONGUE VVIE  SSOLEIL
Napozás Utáni Vitalizáló Krém, 50ml
GN514713
Arckrém, minden bõrtípusra. Erõsíti a bõr védelmi 
mechanizmusát, ránctalanít, véd a nap káros hatásaitól,
fokozza a sejtregenerációt. Erõsíti és elõkészíti a bõrt a
következõ napozáshoz. Napozás elõtt reggel vagy
napozás után este is használható. Vastagabban felkenve
maszkként  azonnali megnyugtató hatást is kifejt.

GRAND SSOIN AAPRÉS SSOLEIL
Napozás Utáni Regeneráló Testápoló, 200ml
GN514654
Testápoló krém, minden bõrtípusra. Frissíti és regenerálja a bõrt napozás után.
A gyöngyházfényû csillámok napozás után kiemelik a barnaságot. 
Csökkenti a bõrpírt. Táplálja a bõrt, meghosszabbítja és megõrzi a barnaságot.

PRO SSOLEIL
Barnulást gyorsító Kapszulák, 30db, GN514685
Barnulást elõsegítõ étrendkiegészítõ. Gazdag béta-karotin, lutein  és vitamin
tartalmánál fogva fokozza a bõr barnaságát, javítja ellenállóképességét,
antioxidáns hatású. A napozás megkezdése elõtt két héttel naponta egy
kapszulát kell bevenni, majd folytatni a termék szedését a napozás alatt.

UV BBRONZE
Szolárium Utáni Színfokozó-Hidratáló Spray,
150ml, GN514675
Ideális termék szolárium használata után. Gazdag tyrosin 
és E-vitamin tartalma meghosszabítja a barnaságot, védi a
bõrt a fénykárosodástól és nyugtatja, hidratálja a bõr felsõ rétegét.

AUTO BBRONZE
Önbarnító Krém Testre, 150ml
GN514664
Önbarnító krém a test teljes felületére, minden bõrtípusra.
Biztosítja a bõrfelszín egységes barnulását, azonnali barnaságot
ad, bõrápoló és önbarnító egyben. Hidratálja és táplálja a bõrt.
Hosszú idõn keresztül megõrzi a bõr puhaságát és komfort-
érzetét. Bõrradírozás után egyenletes rétegben vigye fel
a testre, különös tekintettel a térdre, könyökre.

NAP NÉLKÜLI ELÕKÉSZÍTÕ TERMÉKEK
Elõkészített bõr … a tökéletes barnulásért



A kozmetikus szakemberek személyreszólóan ajánlják
önnek a különleges hatású GUINOT termékeket, 

amelyek kizárólag a legkiválóbb kozmetikai 
szalonokban és SPA-kban kaphatók.

Az Ön kozmetikusa

A GUINOT termékek kizárólagos 
magyarországi forgalmazója: 

BMS-Wellness.com Kft.
1133 Budapest, Pozsonyi út 48.

www.bms-wellness.com
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