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MetaSun
Ochranný vodeodolny krém s minerálnymi UV filtrami
Oblasť použitia:
Ochrana pokožky pre UV-A, UV-B, UV-C žiarením zo slnečného a umelého žiarenia. Ideálny
ochranný prípravok pri zváraní a práci vo vonkajšom prostredí.
Spôsob použitia :
Krém nanášajte v primeranom množstve na exponovanú čistú pokožku a nechajte vstrebať.
Odporúčame používať v kombinácii s ostatnými produktami Metaflux na osobnú hygienu.
Vlastnosti výrobku :
Dermatologicky testovaný krém s minerálnymi UV filtrami, ktoré sú najbezpečnejšou
a najzdravšou voľbou pre osoby s citlivou pokožkou. Minerálne filtre zostávajú po aplikácii na
povrchu pokožky, vytvárajú ochranný film odrážajúci slnečné paprsky a nepredstavujú žiadne
zdravotné riziko.
• Účinná ochrana proti UV-A, UV-B a UV-C žiareniu
• SPF (ochranný faktor) 30
• UV-A/UV-B ochranný systém podľa smerníc EU
• Vynikajúca ochrana pred UV-C žiarením zo zdrojov umelého žiarenia, napr. pri zváraní
• Ochraňuje bunky pred tvorbou voľných radikálov, ktoré vznikajú v pokožke pôsobením UV
žiarenia
• Bez konzervačných látok
• Výborná roztierateľnosť a vstrebateľnosť
• Vodeodolný a oteruvzdorný
• Dermatologicky testovaný výrobok
Zloženie:
Voda, Octocrylene, Neopentyl Glycol, Diheptanoate, Titanium Dioxide(Nano), Glycerin, Alcohol
denat., Methylpropanediol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Acrylas Copolymer, Glyceryl
Stearate, Silica, Bis-Ethylhexyl Hydroxidimethoxy Benzylmalonate, Stearyl alcohol, Sodium
Stearoyl Lactylate, Caprylyl Glycol,Glyceryl Stearate Citrate, Tetrasodium Glutamate Diacetate,
Phenylpropanol, Dehydroxanthan Gum, Parfum

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov
výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk
Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o .
nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

