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חדש תחת השמש של סאנריידר! שידרגנו את קרם הלחות העמוק SPF 25 מסדרת ®Oi-Li, ויצרנו קרם לחות עם מסנן 
קרינה רחב-טווח, Oi-Lin® Protective Moisturizer Broad Spectrum SPF 30. פורמולה משופרת זו מעניקה תחושה קלה 
אף יותר, נספגת בקלות רבה יותר, ומספקת לחות בצורה יעילה יותר. הפורמולה מכילה את מיטב הצמחים בטבע, שהינם עשירים 
במינרלים חוסמי שמש ובנוגדי חמצון, ואשר מגנים על העור, משמרים את בריאותו הטבעית, ומעשירים אותו בלחות לעומקו. 
הפורמולה האולטרא-קלה נספגת לתוך העור ושומרת על רמת לחות מאוזנת, תוך שהיא מספקת הגנה רחבת-טווח מפני השמש.

יתרונות
• מעשיר בלחות, מזין, משקם ומגן

• מסנן קרינה רחב-טווח, מבוסס מינרלים
• נספג במלואו, אינו שמנוני

• מועשר בצמחים התורמים להזנת העור
• מכיל נוגדי חמצון המסייעים בהגנה 

  מפני הזדקנות מוקדמת של העור

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 הטבעיים הטובים ביותר ומנקים אותו מכימיקלים מזיקים ומצבעים, 

טעמים וחומרים משמרים מלאכותיים, אתם תורמים לאיזון גופכם. גוף מאוזן הוא גוף בריא. 

ייצור עצמי 
בארה"ב

 רמת חומציות
pH( pH( מאוזנת

נוסחה המבוססת 
על מומחיות 

הבעלים

טבעוני

פורמולה נקייה

המלצות לשימוש

כל  על  אחיד  ובאופן  בנדיבות  למרוח  יש 
שטח העור, כ-30 דקות לפני החשיפה לשמש. 
מדי  להימרח  יש  לשמש,  החשיפה  בעת 
שעתיים, ושוב לאחר חשיפת העור למים. 

50 מ”ל  קוד: 0160918

WATER (DEIONIZED), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
TITANIUM DIOXIDE, OCTYLDODECYL NEOPENTANOATE, 
ZINC OXIDE, VP/EICOSENE COPOLYMER, 
CYCLOPENTASILOXANE, GLYCERYL STEARATE, 
PEG-100 STEARATE, SQUALANE (VEG. ORIGIN), CETYL 
ALCOHOL, 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 SILIQUA (CAROB) GUM, 
PANICUM MILIACEUM (MILLET) SEED EXTRACT, SODIUM 
BENZOATE, RUSCUS ACULEATUS (BUTCHER’S BROOM) 
ROOT EXTRACT, AVENA SATIVA (OAT) KERNEL PROTEIN, 
HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, PLANTAGO OVATA 
(PLANTAIN) SEED EXTRACT, SYMPHYTUM OFFICINALE 
(COMFREY) EXTRACT, CITRONELLOL, GERANIOL AND 
LINALOOL.

מרכיבים:

רכיבים בזרקור
סקוואלן )מקור צמחי(

הסקוואלן האיכותי שלנו מופק משמן זית 
מסייע  הוא  עור.  סוג  לכל  פלאים  ועושה 
בהזנת העור ובהגנה עליו, נלחם בהיווצרות 

הקמטים ובהזדקנות העור בטרם עת.

שמן אבוקדו
שמן האבוקדו הוא אחד מן השמנים 

הגבוה  החדירה  כושר  בעל  הצמחיים 
זמן  לאורך  לחות  הוא מספק  ולכן  ביותר, 
ממושך. היכולת של שמן האבוקדו לספוח 
לחות מהסביבה ולשמר אותה תורמת אף 
בתוך  הלחות  ולאגירת  העור  לרכות  היא 

העור.
 

טוקופריל אצטט
תכונות  בעלת   ,E ויטמין  של  יציבה  צורה 
לטיפוח  התורמת  חזקות,  חמצון  נוגדות 
ומספקת  החופשיים  ברדיקלים  נלחמת  העור, 
.UV קרני  מפני  נוספת  הגנה  שכבת 

שאלות נפוצות
ש: מהם חוסמי שמש על בסיס מינרלי?

ת: במקום להשתמש במסנני קרינה על בסיס 
כימי, אשר עשויים להיות פחות יעילים ואולי אף 

לגרות את העור, סאנריידר משתמשת בתחמוצת 
אבץ ובדו-תחמוצת טיטניום, מינרלים שמקורם 

בטבע. כאשר משתמשים בהם למריחה על 
העור, בפורמולה מסננת קרינה, הם חוסמים את 
קרני השמש UVA ו-UVB ומונעים מהן להיספג 

בעורכם, ולכן הם נחשבים למסנני קרינה רחבי 
טווח. תחמוצת אבץ ודו-תחמוצת טיטניום הינן 

התרכובות המינרליות היחידות שאושרו על-ידי 
ה-FDA )מינהל המזון והתרופות האמריקאי( 
לשימוש כרכיבים פעילים במסנני קרינה.    

הוראות אחסון
יש לאחסן במקום קריר ויבש.

אומנות מדע הצמחים
לישראל בלבד

קרם לחות עם מסנן קרינה
Oi-Lin® מסדרת SPF30 רחב טווח 

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


