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SUN LOGIC on GUINOT´n uusi aurinkotuoteperhe, joka tarjoaa uudenlaista
anti-ageing-aurinkosuojaa ihon kauneuden ja nuoruuden säilyttämiseksi.
SUN LOGIC -linja tarjoaa suojaa niin UVA- ja UVB-säteiltä kuin siniseltä valolta
(HEV). Sininen valo voi olla alkuperäisin auringosta, mutta sitä saa myös
keinotekoisista valonlähteistä, esim. LED valoista ympäri vuoden.
Sininen valo aiheuttaa samankaltaisia soluvaurioita kuin UVA-säteily, mutta se
on kaksi kertaa voimakkaampaa kuin UV-säteily. Tästä syystä on välttämätöntä
suojata itsensä HEV-valon haitallisilta vaikutuksilta.

SUN LOGIC TUOTTEET:
ANTI-AGEING TUOTTEET tehostettuna
TÄYDENTÄVÄLLÄ AURINKOSUOJALLA

Eri ihotyypit reagoivat eri tavalla auringonpolttamiin,
kaikki ihotyypit ovat kuitenkin alttiita valovanhenemiselle.

ANTI-AGEING + AURINKOSUOJA
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SUN LOGIC products
SUN LOGIC -linja tarjoaa:
1. Aurinkovoiteet, jotka suojaavat niin UVA- ja UVB-säteiltä kuin siniseltä
valolta (HEV).
2. SUN LOGIC –linjan sisältämät kasviperäiset antioksidantit melaniini ja
luteiini suojaavat ihoa valovanhenemiselta ja hyperpigmentaatiolta.
3. Tuotteiden sisältämä kasviperäinen DNA tarjoaa iholle tehokkaat anti-ageing
vaikutukset suojellessaan solujen omaa DNA:ta haitallisilta UV-säteiltä.
4. Sisältämänsä Elastoprotectinin ansiosta SUN LOGIC tuotteet estävät
ryppyjen syntymistä ja ylläpitää ihon napakkuutta, estäen elastiinisäikeitä
kovettumasta. Tämä biologinen suoja auttaa palauttamaan UVA-säteiden
aiheuttaman epätasapainon elastiinisäikeiden eri osien välillä.
Elastoprotectin vähentää elastiinisäikeiden yhteenkasautumista, jota aiheutuu
kun fibroblastisolut ovat alttiina UV-säteilylle. Se myös estää vapaiden
radikaalien vaikutusta elastiinisäikeisiin.
Näiden yhteisten tekijöiden lisäksi SUN LOGIG TUOTTEET sisältävät
yksilöllisiä tehoaineita.

SUN LOGIC
UUDET
SUN products
LOGIC aurinkofiltterit
SUN LOGIC products
Aurinkofilterit suojaavat ihoa auringon UVA ja UVB-säteiltä.
Aurinkofilterit koostuvat kemiallisista UVA- ja UVB-filttereistä sekä fysikaalisista
aurinkosuojista (broad spectrum), joka heijastaa uv-säteet takaisin ihon
pinnalta.
BIOLOGINEN SUOJAKILPI:
* Iholle levitettynä kasviperäinen DNA imee UV-säteet ja uhraa itsensä
suojellakseen elävien solujen DNA:ta
* Elastoprotectin suojelee ihoa UVA- ja UVB säteilyn aiheuttamalta, kollageenija elastiinisäikeitä rappeuttavalta aurinkoelastoosilta. Täten se vähentää ryppyjä
ja juonteita, sekä pitää ihon kimmoisana
Elastoprotectin auttaa:
1. Palauttamaan tasapainon elastiikisäikeiden välille – jota UVA-säteily on
järkyttänyt
2. Vähentää UV-säteilyn aiheuttamaa elastiinisäikeiden toisiinsa tarttumista
3. Vähentää UV-säteilystä tulevien vapaiden radikaalien aiheuttamaa
oksidatiivista stressiä (solujen välistä epätasapainoa), joka tuhoaa
elastiinisäikeitä.
4. Melaniini on kehitetty erityisesti suojaamaan ihoa näkyviltä säteiltä ja
siniseltä valolta (HEV).

Miten aurinkotuotteet suojaavat ihoa
Valovanhenemiselta
DNA
Eliminoi auringonsäteiden haitallisia
vaikutuksia.
 Suojelee solujen DNA:ta.


Auringon haitallisilta säteiltä
TEHOSTETUT
SUOJAFILTTERIT
Suojaa UVA ja UVB säteiltä.

ELASTOPROTECTIN
Suojaa ihon elastiinisäikeitä , estän ihon
veltostumista ja ryppyjen muodostumista.

CELLULAR LIFE COMPLEX
(AGE SUN SUMMUM, LONGUE VIE SOLEIL)

Stimuloi solujen uusiutumista ja
aineenvaihduntaa.

MELANIINI & LUTEIINI
 Auttaa vahvistamaan ihon luonnollista suojaa
 Auttaa vähentämään sinisen valon (HEV) haittavaikutuksia iholla

Miten
suojaavat the
ihoaskin
Theaurinkotuotteet
mechanism of protecting
valovanhenemiselta

DNA

Suojelee solun omaa
DNA:ta (tumassa)

EPIDERMIS

DERMIS

MELANIINI & LUTEIINI ELASTOPROTECTIN
Suojelee DNA:ta sinisen
valon (HEV) haitallisilta
vaikutuksilta

Suojelee elastiinisäikeitä

Miten
suojaavat the
ihoaskin
Theaurinkotuotteet
mechanism of protecting
auringon haitallisilta säteiltä
SUOJAFILTTERIT : UV-suoja
+

MELANIINI & LUTEIINI : Sinisen valon suoja

Laaja valikoima

EPIDERMIS

DERMIS

30

20

MELANIINI on todistetusti tehokas

% ihon pinta

MELANIINI suojaa ihoa sinisen valon (HEV) haittavaikutuksilta
8-OHdG prosentuaalinen esiintyvyys ihon pinnalla
-40%

C

+L3 to D3
+L3 to D3: Day 3 of exposure to blue light (intensity: 3)
C: Control (not treated)
P3: Treated with SUN LOGIC sun care emulsion (cream, lotion)

8-OHdG on oksidatiivisen DNA-vaurion biomarkkeri.

Voimme vähentää 40% solujen DNA-vaurioista.
SUN LOGIC tuotteet ovat todistaneet tehokkuutensa
vähentäen sinisen valon aiheuttamia DNA-vaurioita.

LUTEIINI on todistetusti tehokas

% ihon pinta

LUTEIINI (AGE SUN Anti-ageing Kuivaöljy SPF 50 ja AGE SUN Anti-ageing Aurinkosuihke SPF
30) suojaa ihoa sinisen valon (HEV) haittavaikutuksilta.
8-OHdG prosentuaalinen esiintyvyys ihon pinnalla
-31%

C

+L3 to D3
+L3 to D3: Day 3 of exposure to blue light (intensity: 3)
C: Control (not treated)
P1: Treated with SUN LOGIC sun care oil

8-OHdG on oksidatiivisen DNA-vaurion biomarkkeri.

Voimme vähentää 31% solujen DNA-vauriota.
SUN LOGIC tuotteet ovat todistaneet tehokkuutensa
vähentäen sinisen valon aiheuttamia DNA-vaurioita.

SUN LOGIC
CARE PRODUCTS
tuotteet
ERITTÄIN KORKEA JA KORKEA SUOJA

ENNEN JA JÄLKEEN

KORKEA JA KESKITASOINEN SUOJA

ITSERUSKETTAVAT

SUN LOGIC tuotteet
AGE SUN SUMMUM
ANTI-AGEING AURINKOVOIDE
KASVOILLE - SPF50+
Anti-ageing aurinkosuoja
yhdessä Cellular Life Complexin
kanssa ylläpitää ihon
nuorekkuutta.
•50ml tuubi , hinta 99 €

AGE SUN ANTI-AGEING
AURINKOVOIDE
SILMÄNYMPÄRYSIHOLLE SPF50+

AGE SUN ANTI-AGEING
KUIVAÖLJY VARTALOLLE SPF50
Kuivaöljy suojaa ihoa erittäin
tehokkaasti aikaansaaden
upean, tasaisen rusketuksen.
•150ml pullo, hinta 59 €

AGE SUN ANTI-AGEING
AURINKOVOIDE KASVOILLE SPF50
Korkeasuojakertoiminen

Tämä voide on kehitetty

aurinkovoide estää

suojaamaan nimenomaan

auringossa palamista ja

herkkää silmänympärysihoa,

haitallista UV-säteilyä, jotka

joka tarvitsee erityissuojaa

aiheuttavat ihon

aurinkoaikana.

ennenaikaista ikääntymistä.

•15ml tuubi, hinta 56 €

•50ml tuubi, hinta 64 €

SUN LOGIC tuotteet
AGE SUN ANTI-AGEING
AURINKOVOIDE KASVOILLE SPF 30
Tehokas suoja haitallisia UV-

UNI BRONZE SÄVYTTÄVÄ ANTIAGEING AURINKOVOIDE
KASVOILLE- SPF 20
Sävyttävä aurinkovoide tuo iholle

säteitä sekä auringossa

tasaisen ja kuulaan rusketuksen,

palamista vastaan, jotka

suojaten auringon polttavalta

aiheuttavat ihon

säteilyltä.

ennenaikaista ikääntymistä.

•50ml tuubi, hinta 56 €

•50ml tuubi, hinta 56 €

AGE SUN ANTI-AGEING
AURINKOSUIHKE VARTALOLLE SPF 30

AGE SUN ANTI-AGEING
AURINKOEMULSIO VARTALOLLE SPF 20
Suojaa ihoa auringossa

Nopea ja helppokäyttöinen

palamiselta ja haitalliselta UV-

suihke takaa turvallisen

säteilyltä. Kevyt ja pehmeä

rusketuksen päästä varpaisiin.

koostumus on helppo ja

•150ml suihke, hinta 56 €

miellyttävä levittää.
•150ml tuubi, hinta 56 €

SUN LOGIC tuotteet
PRO-SUN ANTI-AGEING AURINKOKAPSELIT
Beetakaroteenia ja vitamiineja sisältävät aurinkokapselit valmistavat ihoa
aurinkokauteen ja vähentävät vapaiden radikaalien vaikutusta, tuoden
tasaisen, pitkäkestoisen rusketuksen.
•30 kapselia, hinta 40 €
LONGUE VIE SOLEIL
LONGUE VIE SOLEIL
NUORENTAVA KESÄAJAN
HOITOVOIDE KASVOILLE

NUORENTAVA KESÄAJAN

Ainutlaatuinen aurinkotuote

Vahvistaa ihon luonnollista

valmistelee ihoa aurinkoon ja

suojaa auringon haitallisia

korjaa auringon aiheuttamia

vaikutuksia vastaan.

ihovaurioita tukemalla ihon

Säännöllisesti käytettynä

luonnollisia toimintoja. Auttaa

ylläpitää ihon pehmeyttä,

ylläpitämään ihon

nuorekkuutta sekä pidentää

nuorekkuutta ja tasaista

rusketuksen kestoa. Tuo iholle

rusketusta.

kauniin hehkun.

•50ml purkki, hinta 99 €

•150ml tuubi, hinta 56 €

VARTALOVOIDE

SUN LOGIC tuotteet

AUTO BRONZE ITSERUSKETTAVA GEELIVOIDE KASVOILLE
Helppokäyttöinen geelivoide tuo kasvoille tasaisen ja
luonnollisen rusketuksen.
•50ml Tuubi, hinta 42 €

AUTO BRONZE ITSERUSKETTAVA VARTALOEMULSIO
Tuo

välittömästi

iholle

luonnollisesti

ja

tasaisesti

ruskettuneen sävyn.
•150ml Tuubi, hinta 48 €

www.guinot.fi
Tiedustelunumero: 040 59 46 580, info@benecom.fi
Saatavuus: www.guinot.fi/hoitolat
Kuvat: https://showroom.whynotpr.fi/brand/67/guinot

