
הזנה + ניקוי = איזון
מוצרי סאנריידר מבוססים על רעיון פשוט אך עוצמתי, אשר משלב רפואה סינית מסורתית עם מדע מתקדם. אנו מכנים זאת "פילוסופיית ההתחדשות" שלנו. 
כאשר אתם מזינים את גופכם אך ורק עם הרכיבים הצמחיים הטובים ביותר ומנקים אותו מכימיקלים מזיקים ומצבעים, טעמים וחומרים משמרים מלאכותיים, 

אתם תורמים לאיזון גופכם. גוף מאוזן הוא גוף בריא. 
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אומנות מדע הצמחים

KANDESN® CC CREAM SUNSCREEN SPF 30
)גוון בינוני בהיר, בינוני( 

קרם הלחות הרב-תועלתי שלנו הינו פתרון מצוין לכל מי שרוצה להעניק לעצמו גוון עור אחיד וחלק, בעזרת כיסוי קל ונושם, ובמקביל לטפח את עורו. 
הפורמולה קלת המשקל מסייעת בטשטוש פגמי עור נפוצים כמו אדמומיות, אפרוריות וכתמים, בעודה מספקת הגנה מבוססת מינרלים מפני השמש, 

עם מקדם הגנה 30. הסינרגיה בין הרכיבים, המועילים בפני עצמם, פועלת "שעות נוספות", כדי לשמור על מראה עור זוהר, רענן ונטול פגמים. 

רכיבים

הרכיבים הטובים ביותר של הטבע

סקוואלן
הסקוואלן האיכותי שלנו מופק משמן זית 

ועושה פלאים לכל סוג עור. הוא מסייע 
בהזנת העור ובהגנה עליו, נלחם בהיווצרות 

הקמטים  ובהזדקנות העור בטרם עת.

שמן אבוקדו
שמן האבוקדו הוא אחד מן השמנים הצמחיים 

בעל כושר החדירה הגבוה ביותר, ולכן הוא 
מספק לחות לאורך זמן ממושך. היכולת 

של שמן האבוקדו לספוח לחות מהסביבה 
ולשמר אותה תורמת אף היא לרכות העור 

ולאגירת הלחות בתוך העור. 

PCA ליזין
חומצה המסייעת בחידוש העור ברמה 

התאית. בעלת תכונות נוגדות חמצון חזקות, 
להגנה מפני זיהום האוויר וההשפעות 

המזיקות של הרדיקלים החופשיים. 

טוקופריל אצטט
צורה יציבה של ויטמין E, בעלת תכונות 

נוגדות חמצון חזקות, התורמת לטיפוח העור, 
נלחמת ברדיקלים החופשיים ומספקת 

.UV שכבת הגנה נוספת מפני קרני

שאלות נפוצות

?"CC" :ש: מה מייצגים ראשי התיבות
ת: הקיצור "CC" מייצג את המילים  

"complexion correcting" )תיקון גוון 
העור(. הפיגמנטים הטבעיים בפורמולה קלת 

המשקל הזו מטשטשים באופן מיידי פגמי 
עור קלים, ובכלל זה אדמומיות, כתמים כהים, 

אפרוריות, נפיחות, קמטוטים ואי אחידות, 
בעודם מעניקים לעור מראה קורן. עורכם 

ייראה רווי בלחות ויפהפה, ולא מכוסה מדי.  
ש: האם KANDESN® CC CREAM מתאים 

לכל סוגי העור?
ת: כן! הפורמולה שלנו, המכילה רכיבים 

איכותיים, הינה ידידותית לעור, בטוחה 
לשימוש ועדינה לכל סוגי העור, ובכלל זה 

לעור רגיש.
 KANDESN® CC CREAM ש: לאילו גווני עור

מתאים?
ת: KANDESN® CC CREAM מגיע בשני 

גוונים: בינוני בהיר, ובינוני. כל אחד מהגוונים 
הללו נראה נהדר על שלל גוונים ותתי-גוונים 

של העור. 

יתרונות  

• כיסוי קל ונושם
• תיקון מיידי של גוון עור הפנים

• מסנן קרינה מינרלי עם טווח הגנה רחב
SPF 30  

• עשיר ברכיבים מלחחים ממקור צמחי
• נטול פראבנים, ללא אכזריות

המלצות לשימוש

יש למרוח את הקרם CC לבדו או מעל לקרם 
לחות אהוב. להסרה עדינה ויעילה, ניתן 

להשתמש בכל מסיר איפור. לכיסוי חלקי, 
יש למרוח על עור נקי או לערבב עם קרם 
הלחות שלך. לכיסוי מלא, יש למרוח לפני 

קרם בסיס. 

*מוצרי סאנריידר אינם מיועדים לשימוש לצורך אבחון, ריפוי, הקלה, מניעה או טיפול במצב בריאותי כלשהו.
*טענות אלה לא נבדקו על-ידי מינהל המזון והתרופות האמריקאי )ה-FDA( ו/או משרד הבריאות הישראלי. 

נוסחה 
מבוססת 

על מומחיות 
הבעלים

ייצור עצמי 
בארה"ב

טבעוני

רמת חומציות 
)pH( מאוזנת

Water (Deionized), Titanium Dioxide, Caprylic/
Capric Triglyceride, Octyldodecyl Neopentanoate, 
Zinc Oxide, VP/Eicosene Copolymer, 
Cyclopentasiloxane, Glyceryl Stearate, PEG-100 
Stearate, Squalane (veg. origin), Cetyl Alcohol, 
Glycerin, Iron oxides (CI 77491, CI 77492, CI 
77499), Alumina, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, 
Persea Gratissima (Avocado) Oil, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Tocopheryl Acetate 
(Natural), Hydrogen Dimethicone, Phenoxyethanol, 
Polyhydroxystearic Acid, Magnesium Aluminum 
Silicate, Hexyldecanol, Citric Acid, Trisodium EDTA, 
Xanthan Gum, Fragrance, Triethoxycaprylylsilane, 
Ethylhexylglycerin, Lysine PCA, Tocopherol, 
Ceramide-3, Ceratonia Silqua (Carob) Gum, 
Panicum Miliaceum (Millet) Seed Extract, Sodium 
Benzoate, Cellulose Gum, Sodium Polyacrylate, 
Ruscus Aculeatus (Butcher's broom) Root Extract, 
Avena Sativa (Oat) Kernel Protein, Hydrolyzed 
Wheat Protein, Plantago Ovata Seed (Plantain) 
Extract, Symphytum Officinale (Comfrey) Extract, 
Citronellol, Geraniol and Linalool.

37 מ"ל  
גוון בינוני בהיר – 0161118

גוון בינוני – 0161218

pH


