
Kendinizi iyi hissettirecek Daylong formülü. Güneşe 
aşırı derecede duyarlı ciltler ve aşırı UV maruziyeti 
için.  
Cildin nemlendirilmesi ve bakım sağlanması için E 
vitamini ve Aloe Vera içermektedir. Parfüm içermez, 
çok hassas ciltlerde de kullanılabilir. 
Dermatolojik olarak test edilmiştir. Fotostabil, geniş 
spektrumlu filtreler içerir. UVA ve UVB ışınlarına 
karşı çok yüksek düzeyde koruma sağlar.

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ Yetişkinler, 
çocuklar ve özellikle güneşe yüksek seviyede 
hassas ciltler için uygun güneş koruması sağlar.
KULLANIM TALİMATI
Güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce ve diğer 
kozmetik ürünlerin kullanımından önce uygulayınız. 
Erişkin bir insan vücudu için gereken güneşten 
koruyucu ürün miktarı 2 mg/cm2’dir. Bu miktar da 
yaklaşık 36g’a (6 tam dolu çay kaşığına) eşdeğerdir. 
Eş zamanlı olarak bir kozmetik ürünü kullanılması 
durumunda ilk olarak Daylong’u uygulayınız ve cilde 
nüfuz etmesi için birkaç dakika bekleyiniz. 
Uygulanması gereken miktarı azaltmak koruma 
düzeyini önemli ölçüde azaltacaktır. Güneşten 
korunmanın devamlılığını sağlamak amacıyla 
terledikten, yüzdükten veya havluyla kurulandıktan 
sonra uygulama işlemini tekrarlayınız. 

UYARILAR/ÖNLEMLER
Tüm sistemik ya da topikal olarak uygulanan 
ürünlerde olduğu gibi Daylong Extreme’in içeriğindeki 
maddelerden herhangi birine karşı istenmeyen etki 
gelişebilir. Güneşe çıktıktan hemen sonra ürünün 
kullanımı ile meydana gelebilecek istenmeyen bir etkiyle 
(ciltte tahriş, döküntü ya da güneş yanığına benzer bir 
reaksiyon gibi) karşılaşılması durumunda ürünün 
kullanımına ara veriniz ve doktora danışınız. Ürünün göz 
ile temasından kaçınınız, göze teması durumunda bol 
su ile yıkayınız. Güneşten koruyucu ürün 
kullanıldığında dahi güneşte çok uzun süre 
kalmayınız. Doğrudan güneş ışınlarından ve yoğun 
öğle güneşinden kaçınınız.
Bebek ve küçük çocukları doğrudan güneş ışınlarına 
maruz bırakmayınız. Bebek ve küçük çocukları 
güneşin yoğun olduğu öğle saatlerinde (11:00-16:00 
saatleri arasında) güneşe çıkarmamaya özen 
gösteriniz.
Güneşe karşı koruyucu ürünler tekstil ve diğer 
malzemelerin rengini kalıcı şekilde bozabilir. 

Ürünü küçük çocukların ulaşamayacağı yerde 
saklayınız. Yutulması durumunda doktora başvurunuz.
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Daylong Extreme SPF 50+
Lipozomal Güneş Losyonu
50 mL 




