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Sun with SenseS S

Zonneproducten zijn wezenlijk 
iets anders dan cosmetica!
Waar cosmetica een keuze is om er goed uit te 
blijven zien, zijn zonneproducten geen keuze maar 
een noodzaak om uzelf te beschermen. 

Sun with Sense Normal Skin (250 ml) à € 26,20
  
NORMAL SKIN beschermt uw huid tegen UV-straling en tegen de gevolgen daarvan. Het product is 
waterproof, waardoor het uitermate geschikt is voor gebruik tijdens watersport en strandvakanties. 
NORMAL SKIN bevat tevens vochtinbrengende en kalmerende bestanddelen die uw huid verzorgen 
als u toch nog iets zou verbranden. Indicatie voor beschermingsfactor: 18
 

Sun with Sense Sun Sensitive Skin (250 ml) à € 26,20 

SUN SENSITIVE SKIN is voor mensen die hun gevoelige huid willen laten wennen aan de eerste 
(voorjaars)zon. Door de bruiningsversneller in SUN SENSITIVE SKIN bouwt uw huid een natuurlijke 
bescherming op tegen UV-straling. Daarnaast houden vitaminen en plantenextracten uw huid mooi 
en soepel. Indicatie voor beschermingsfactor: 16

Sun with Sense Waterproof Sun Block (250 ml) à € 29,40 

Kinderen verdienen een goede bescherming tegen de zon, om schadelijke gevolgen van UV-straling 
op latere leeftijd te helpen voorkomen. Daarom is er WATERPROOF SUN BLOCK voor kinderen 
en mensen met een (zeer) lichte huidskleur, die overgevoelig reageren op de zon. Door de hoge 
beschermingsfactor en waterproofformule kunt u langere tijd genieten van zon en zee.
Indicatie voor beschermingsfactor: 30+

Healthy Tan Mountain Sun Cream (150 ml) à € 26,80 

Neem Healthy Tan MOUNTAIN SUN CREAM mee naar de wintersport en warme landen. Op grote 
hoogte en dicht bij de evenaar krijgt u te maken met zeer intense UV-straling. Healthy Tan
MOUNTAIN SUN CREAM biedt een goede bescherming tegen zowel UV-A als UV-B, zodat uw huid 
tijdens extreme UV-condities van wintersport of tropen toch niet hoeft te verbranden. 
Indicatie voor beschermingsfactor: 20

Healthy Tan Self Bronzing (150 ml) à € 24,90 

Deze zelfbruinende crème voor gelaat en lichaam zorgt ± 4 uur na het aanbrengen voor een 
mooie, bruine kleur. SELF BRONZING biedt ook bescherming tegen UV-straling  en is daarom 
ook als een zonnecrème te gebruiken, waardoor het effect nog mooier wordt. Voor een donkerder 
resultaat adviseren wij u de crème drie dagen achtereen te gebruiken. Daarna is eens per week 
aanbrengen voldoende om de kleur te behouden.

Healthy Tan After Sun (150 ml) à € 20,60 

Door uw huid goed te verzorgen met AFTER SUN kunt u langer genieten van uw bruine kleur.
AFTER SUN verzorgt uw huid na eventuele verbranding door kalmerende en voedende bestandde-
len van Aloë Vera en Kamille. AFTER SUN zorgt dat de huid soepel blijft en niet leerachtig wordt.

Healthy Tan Sun Bed (150 ml) à € 21,80

Healthy Tan SUN BED is een lotion speciaal voor gebruik onder de zonnebank. Deze lotion bevat 
een accelerator waardoor het bruiningsproces wordt versneld. Hierdoor verhoogt u de bescher-
mingsfactor die de huid van nature opbouwt tegen UV-straling. Daarnaast wordt het verouderings-
proces in de huid vertraagd door verzorgende bestanddelen. Healthy Tan SUN BED zorgt ervoor 
dat het resultaat van de zonnebank optimaal is!
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De zon is gezond maar…
Zoals dat voor alles geldt, is het 
schadelijk tot zeer schadelijk om er 
te veel en er onverstandig gebruik 
van te maken.

1Verbrande huid is beschadigde huid, dus... wordt deze niet 
meer bruin!

Bij velen bestaat het misverstand, dat wanneer je bruin wilt worden, 
je even moet doorzetten, en een beetje verbranden eventueel maar 

op de koop toe moet nemen. Het tegendeel is dus waar. Wilt u bruin 
worden, dan mag u beslist niet doorzetten en moet u de meest felle zon 

(rond het middaguur) mijden.

2 Ook wanneer u de zon niet echt voelt branden, is verbranding toch 
mogelijk, dus ook bij matige zon, goed beschermen.

3 Rond het middaguur, als de zon op z’n hoogst staat, dient u niet te 
zonnen.

4 Denk aan weerkaatsing. Op een witte boot is de 
kans op verbranding groter, net zoals op een (wit) 
strand, maar denkt u ook aan de (witte) 
sneeuw.

5 Waterdruppels kunnen als een vergrootglas werken en u kent het trucje hoe je vuur kunt 
krijgen door een zonnestraal door een vergrootglas te laten gaan. Dus is het verstandig 
om u af te drogen of de schaduw in te gaan, nadat u uit het water komt. Na het afdrogen 
opnieuw uw zonneproduct aanbrengen, is zeer verstandig.

6 Wanneer u gevoelig bent voor de zon, zal éénmaal per dag uw zonneproduct aanbren-
gen zeker niet voldoende zijn: meerdere malen aanbrengen dus!

7 De cellen van uw spieren accepteren het niet, wanneer zij lang niet in beweging zijn ge-
weest en dan plotseling aan een marathon mee moeten doen. Met uw huidcellen en de zon 
is dat niet anders. Met andere woorden, u weet dat u niet ongetraind aan een topprestatie 
moet beginnen: zo uit kantoor in het bewolkte Nederland en de volgende morgen op het 
Spaanse strand, kan gewoonweg niet. Voor die tijd trainen, door te zonnen in Ne-
derland (liefst met een accelerator in het zonneproduct, zoals bij Sun Sensitive 
Skin, die de natuurlijke bescherming versnelt) en/of een paar keer (verstan-
dig/kort) op een zonnebank, is al een manier.

8 Vergeet niet gebruik te maken van zonnehoed en zonnebril, ze-
ker wanneer u “door omstandigheden“ een hele dag buiten in de zon 
bent.

9 Kinderen verdienen een goede bescherming tegen de zon, om 
schadelijke gevolgen van UV-straling op latere leeftijd te helpen 
voorkomen. Algemeen bekend is dat kinderen jonger dan 3 jaar 
nooit zo maar aan de volle zon blootgesteld moeten worden. 
Maakt u daarom gebruik van alle beschermende middelen 
die tot uw beschikking staan: zonnehoedje, zonnescherm 
en last but not least: “Sun with Sense Waterproof Sun 
Block”.

Wanneer u zich aan deze tips houdt, zult u zonder 
problemen heerlijk van de zon kunnen genie-

ten, hopelijk ook hier in Nederland!

Adviezen die u beslist ter 
harte moet nemen, wanneer u 
veilig in de zon wilt zijn.

Een beschermingsfactor geeft alleen aan hoeveel langer u in de zon kunt blijven. Sun 
with Sense werkt anders; bij elke zonsituatie is er voor u een passend Sun with Sense 
product. Omdat u gewend bent aan beschermingsfactoren geven we u daarvan wel een 
indicatie. Zie de laatste pagina voor deze indicaties.


