
Allersun 
sprej a krém



Komplexné riešenie

Allersun Sprej na prevenciu 
vzniku slnečnej alergie

200 ml sprej
Cena: 13,90 EUR

Allersun Krém na liečbu 
slnečnej alergie

100 ml sprej
Cena: 15,90 EUR



Allersun Sprej -na prevenciu vzniku slnečnej alergie

• predchádza vzniku kožných reakcií spôsobených alergiou na slnko 

• predchádza spáleniu pri opaľovaní

• jednoduchá aplikácia

• predstavuje dlhodobú ochranu

• vysoká ochrana UVA/UVB, ochranný faktor SPF 30

• nevysušuje pokožku 

• zdravotnícka pomôcka typu I

• vodeodolný



Mechanizmus pôsobenia 

• vysoká ochrana UVA/UVB, ochranný faktor SPF 30

• vytvára na pokožke efektívnu ochrannú bariéru, ktorá zabraňuje prestupu 
UVA a UVB lúčov cez pokožku

• použité ochranné filtre patria medzi chemické (organické) ochranné slnečné filtre 
so spektrom pôsobenia na celé spektrum UVA aj UVB lúčov (280-400nm)

• etylhexyl metoxycinamát (UVB;280-320nm), otokrylén (stabilizuje nestabilné filtre, UVA 
aj UVB; 290-350nm), butyl metoxydibenzoylmetán (avobenzón) (UVA;310-400nm), dietylamino 

hydroxybenzoyl hexyl benzoát  (UVA1;340-400nm)

• etylhexylstearát a C-12, C-15 alkyl benzoát slúžia ako emolienciá (premasťovadlá)



Mechanizmus pôsobenia 

• podporuje funkciu kožného imunitného systému

• redukuje symptómy alergie na slnko, akými sú kožná vyrážka a podráždenie kože

• Aloe vera obsiahnutá v prípravku ukľudňuje kožnú reakciu a redukuje tak podráždenie

pokožky a svrbenie

• chráni kožu pred stratou vlhkosti a zabraňuje adherencii škodlivých baktérií 

na poškodenú pokožku 

• má regeneračný, ukľudňujúci, hydratačný a ochranný efekt na kožu



Mechanizmus pôsobenia



Allersun Krém na liečbu slnečnej alergie

• na liečbu slnečnej alergie (fotosenzitivity) a popálenín od slnka

• použite pri výskyte vyrážok po pobyte na slnku (spôsobených alergiou na slnečné žiarenie)

• redukuje svrbenie a ukľudňuje pokožku

• chráni pokožku pred stratou vlhkosti

• vysoká ochrana UVA/UVB, ochranný faktor SPF 30

• podporuje funkciu kožného imunitného systému

• zdravotnícka pomôcka typu I

• vodeodolný



Zloženie – trojitá sila

Aloe Vera

• urýchľuje hojenie, regeneráciu 
tkaniva,aktivuje imunitný systém

• znižuje zápal, pomáha rozkladať 
zápalové tkanivo

• redukuje bolestivosť

• UV filter

Kamilka

• upokojuje pokožku

• má protizápalový efekt

Sladkovka (sladké drievko)

• znižuje opuch

• redukuje začervenanie

• zmierňuje svrbenie



Ostatné ingrediencie

Jojobový olej

sa zložením najviac podobá na ľudské 
sébum (maz), preto výborne preniká 
do pokožky, premasťuje ju a predstavuje 
transportný systém pre látky v ňom 
dispergované.

Pantenol

(alkohol. Derivát vitamínu B6), zlepšuje 
hydratáciu pokožky, redukuje svrbenie, 
zápal a urýchľuje hojenie rán. V kombi-
nácii s alantoínom sa používa pri hojení 
popálenín od slnka.
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