
Geschikt voor huidtype I-II, 
wat staat voor de zeer lichte tot lichte huid.

een nieuwe visie op zonbescherming voor het 
beschermen én behouden van een mooie en gezonde 
huid in de zon. De zon perfectionerende werking is 
gebaseerd op de transmissie van zichtbaar licht voor 
huidverbetering en een uitgebalanceerde absorptie 
van UV licht. Deze innovatieve lijn is ontwikkeld, 
denkend vanuit huidtype en werpt een nieuw licht 
op effectieve zonbescherming!
Mensen met dit huidtype worden niet of nauwelijks 
bruin en verbranden bovendien snel. Dit huidtype 
vraagt om een sPf hoog, een hoge vorm van 
bescherming. in dit huidtype is niet alleen belangrijk 
een sPf te gebruiken, maar daarnaast ook te 

beschermen tegen vrije radicalen met antioxidanten, 
zoals de ingrediënten Macadamia olie en de 
vitamines C en e. Juvi Protect neemt daarnaast irritatie 
en roodheden weg en heeft een kalmerende functie 
dankzij aloë Vera. Om bij deze, vaak kwetsbare 
huid, een optimaal resultaat te behalen wordt de 
vet/vochtbalans door o.a. vetzuren en lecithine 
aangevuld.
U gebruikt Juvi Protect bij huidtype i- ii als dagelijkse 
dagcrème na het reinigen en eventueel peelen 
van de huid. Met licht masserende bewegingen 
aanbrengen. 

Juvi Protect laat zich goed combineren met alle 
hannah producten voor een nog intensievere 
voeding en bescherming. 

Juvi Protect

Aanbevolen producten: Cleansing Milk, sensitive skin lotion, Vitamin Complex.

Voor een passend zonadvies kunt u bij uw huidcoach terecht.
Zie ook www.huidcoach.nl of www.zonverstandig.nl van het KWf.

• UV filter High (sPf 30)
• Kalmerend en verkoelend
• aanvulling natuurlijke  vet/vochtbalans
• anti irriterend en anti-flammatoir
• Bescherming tegen vrije radicalen

Verkrijgbaar in: 75 ml.

Ingrediënts: aqua, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, ethylhexyl Methoxycinnamate, C12-15 alkyl Benzoate, 
Macadamia ternifolia seed Oil, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Coco-Caprylate, ethylhexyl triazone, glycerin, 
Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl triazine, aloe Barbadensis flower extract, Polyglyceryl-4 isostearate, Cera alba, 
Butyrospermum Parkii Butter, Magnesium sulfate, Phenoxyethanol, isostearic acid, tocopheryl acetate, Zinc stearate, 
Benzoic acid, lecithin, Parfum, inulin lauryl Carbamate, Xanthan gum, Dehydroacetic acid, ascorbyl Palmitate, tocopherol, 
Benzyl alcohol, Helianthus annuus seed Oil, ethylhexylglycerin, Coumarin, Citronellol, alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl 
Methylpropional, Benzyl Benzoate, linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde

   SPF 30
  High protection

sUN PerfeCtiON


