
1) Jak należy stosować kosmetyki do opalania?

Kosmetyki należy rozprowadzić równomiernie na skórze minimum 15-20 minut przed opalaniem. Powtórzyć 
po kąpieli, wytarciu się ręcznikiem lub kilkakrotnie w trakcie opalania dla utrzymania maksymalnej ochrony. 
Kosmetyki powinniśmy nanosić dość grubą warstwą i czynność powtarzać mniej więcej co dwie godziny. 

2) Czy kosmetyki do opalania zapewniają 100% ochrony przed szkodliwym promieniowaniem?

Nie, dlatego na każdym opakowaniu umieszczamy zapis: „Nadmierne przebywanie na słońcu stanowi poważne 
zagrożenie dla zdrowia. Produkty przeciwsłoneczne nie zapewniają 100% ochrony.”

3)  Jakie zagrożenia niesie opalanie?

Opalanie wiąże się z ekspozycją skóry na promieniowanie ultrafioletowe, które, niestety, powoduje przebarwienia, 
starzenie się skóry oraz przyczynia się do tworzenia nowotworów. Zagrożenie to rośnie wraz z łączną dawką 
promieniowania UV pochłoniętego przez skórę. Dlatego należy ograniczać dostęp promieni ultrafioletowych, 
stosując odpowiednie kosmetyki do opalania. Warto też unikać nadmiernej ekspozycji na słońce, zwłaszcza  
w godzinach 11:00-15:00.

4) Jakie znamiona powinny wywołać naszą czujność? 

Te, które zmieniły kształt, barwę, powiększyły się, mają asymetryczny kształt, nierówne brzegi. Jeśli na skórze 
pojawiło się nowe znamię, które szybko się powiększa i uwypukla, powinien zbadać je lekarz.

5) Skąd się biorą przebarwienia i jak ich uniknąć? 

Przebarwienia często mają związek z nadmierną ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe. Promieniowanie 
UV powoduje, że komórki naskórka zaczynają produkować melaninę – barwnik skóry, odpowiadający  
za ochronę skóry przed szkodliwym działaniem słońca. Kiedy opalamy się, barwnik wydzielany jest w bardzo 
dużej ilości. Może on nierówno rozkładać się w skórze i w ten sposób dochodzi do powstawania ciemniejszych 
plam, czyli przebarwień. Osoby ze skłonnością do przebarwień powinny unikać opalania, a wychodząc  
na słońce używać kremów o wysokiej ochronie przeciwsłonecznej. 
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6) Czy krem z filtrem należy aplikować pod ubranie?  

Krem powinno się stosować na odsłonięte partie ciała. Zakrywając ciało najlepiej używać tkanin ciemnych  
i gęsto tkanych.

7) Jak chronić oczy przed słońcem? 

Najlepszą ochroną oczu są okulary przeciwsłoneczne z odpowiednimi filtrami. 

8) Co oznacza SPF?

SPF to wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej (Sun Protection Factor), mieszczący się w zakresie od 6 do 50. 
Stosuje się go w kosmetykach dla oznaczenia stopnia ochrony przed promieniowaniem UVB, a więc określenia, 
jak długo po zastosowaniu kremu z filtrem o określonym faktorze można przebywać na słońcu bez wywołania 
reakcji rumieniowej.

Bez kremu z filtrem u osób o średniej karnacji rumień następuje zwykle po upływie ok. 15 minut, a SPF to 
wielokrotność tego czasu, np. SPF 6 to ochrona na 90 minut. Ponieważ ten przelicznik ma zastosowanie tylko, 
jeśli będziemy ponawiać aplikację, ekspozycja na słońce nie jest cały czas jednakowa i występuje wiele innych 
czynników, wpływających na kondycję skóry podczas opalania, nie powinniśmy stosować tego przelicznika jak 
prostego kalkulatora. 

Stopień ochrony UVA rozpoznamy na podstawie SPF – wynosi ona co najmniej 1/3 faktora SPF. Ważne, abyśmy 
zawsze wybierali kosmetyki, które chronią zarówno przed promieniowaniem UVA, jak i UVB. Do takich należy 
seria do opalania Federico Mahora.

9) Czy kosmetyki do opalania Federico Mahora chronią przed promieniami UVA i UVB?

Tak, wszystkie kosmetyki do opalania Federico Mahora chronią zarówno przed promieniami UVA, jak i UVB.

10) Czy kosmetyki Federico Mahora chronią także przed promieniowaniem podczerwonym (IR)?

Tak, chronią przed groźnym dla skóry promieniowaniem IR, czyli podczerwonym. Fale podczerwieni można 
podzielić na trzy pasma: A, B i C. Te o długości 760 nm - 1 mm przechodzą przez naskórek i wnikają głębiej,  
aż do tkanki podskórnej, wpływając na starzenie się skóry, a nawet przyczyniają się do pojawienia się nowotworów.
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11) Jaki rodzaj filtrów zawierają kosmetyki do opalania Federico Mahora: chemiczne czy mineralne?

Kosmetyki Federico Mahora zawierają filtry chemiczne (Butyl Methoxydibenzoylmethane, Octocrylene, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate). Ich działanie polega na pochłanianiu promieniowania UV i przekształcaniu  
go w nieszkodliwą energię cieplną, w odróżnieniu od filtrów mineralnych (zwanych fizycznymi), które odbijają  
i rozpraszają promienie słoneczne. 

12) Jaka jest zaleta filtrów chemicznych?

Po pierwsze część filtrów chemicznych lepiej chroni przed promieniowaniem UVA, np. Butyl Methoxydibenzoylmethane 
użyty w naszej linii kosmetyków. Po drugie filtry chemiczne nie pozostawiają na skórze białej warstwy, 
charakterystycznej dla kosmetyków z filtrami mineralnymi. Kosmetyki z filtrami chemicznymi zwykle też lepiej się 
aplikują, gdyż są rzadsze, i dobrze wchłaniają, nie pozostawiając tłustej warstwy. Trudniej jest je zetrzeć ze skóry 
w przeciwieństwie do tych z filtrami mineralnymi, które tworzą warstwę ochronną tylko na powierzchni ciała. 

13) Czy to prawda, że filtry chemiczne mogą uczulać?

Istnieje taka możliwość, dlatego w przypadku nadwrażliwości skóry i cery naczynkowej bardziej poleca się 
stosowanie kosmetyków z filtrami mineralnymi.

14) Czy to prawda, że filtry chemiczne nie są fotostabilne?

W kosmetykach Federico Mahora użyte zostały fotostabline filtry UVA i UVB. Aby kosmetyki z filtrami 
chemicznymi spełniały swoją rolę, wystarczy powtarzać aplikację kosmetyków z filtrem minimum co dwie 
godziny, po kąpieli, wytarciu się ręcznikiem.

15)  Jak wybrać kosmetyk przeciwsłoneczny?

Niższa ochrona przeciwsłoneczna polecana jest osobom o naturalnie ciemnej karnacji lub z już utrwaloną 
opalenizną. Filtr należy dopasować do fototypu skóry:

• Fototyp I (typ celtycki) – bardzo jasna karnacja, piegi, najczęściej włosy rude lub blond, skóra bardzo łatwo 
ulega poparzeniu, rzadko się opala – zalecany kosmetyk z SPF minimum 25, 
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• Fototyp II (typ północnoeuropejski) – jasna karnacja, mało piegów, włosy blond od jasnego po ciemny, skóra 
łatwo ulega poparzeniu, trudno się opala – zalecany produkt o poziomie SPF minimum 15, 

• Fototyp III (typ środkowoeuropejski) – karnacja dość jasna lub lekko śniada, zwykle brak piegów, włosy 
brązowe, skóra dość odporna na poparzenia, stosunkowo łatwo się opala – polecany jest SPF 12-15, 

• Fototyp IV (typ południowoeuropejski) – ciemna karnacja, brak piegów, włosy ciemnobrązowe lub czarne, 
skóra opala się łatwo i szybko, trudno ulega poparzeniu – zalecany poziom SPF 6-10,

• Fototyp V (Azjaci, Arabowie) – śniada karnacja, brak piegów, włosy ciemnobrązowe lub czarne, skóra 
praktycznie nie ulega poparzeniu, bardzo łatwo się opala – zalecany poziom SPF 6,

• Fototyp VI (charakterystyczny dla osób ciemnoskórych, mieszkańców Afryki) – karnacja ciemnobrązowa  
lub czarna, brak piegów, włosy ciemnobrązowe lub czarne, skóra nie ulega poparzeniu, bardzo łatwo się opala  
– zalecany poziom SPF 6.

Fototypy w przybliżeniu określają możliwe reakcje na działanie słońca, jednak reakcja na promieniowanie 
jest sprawą bardzo indywidualną, więc poleca się stosowanie wyższych filtrów, zwłaszcza na początkowym 
etapie opalania. Do twarzy zaleca się stosowanie filtra minimum SPF 30, aby zapobiegać przedwczesnemu 
powstawaniu zmarszczek. Dzieci i osoby wrażliwe najskuteczniej ochronią preparaty z filtrem minimum SPF 
30. Opalanie w klimacie śródziemnomorskim i podczas przebywania na większych wysokościach wymaga 
stosowania wyższych faktorów ochronnych. 

Gdy już wybierzemy właściwy poziom ochrony, można kierować się sposobem stosowania i preferowaną 
konsystencją kosmetyku, np. tym, czy wolimy produkt w sprayu, czy w formie mleczka. 

16) Jak grubą warstwę kosmetyku do opalania należy nanosić?

Ciało należy smarować warstwą grubszą niż wydaje się większości osób – około 2,5 ml na twarz i szyję i ok. 30 ml 
jednorazowo na całe ciało. Oznacza to nałożenie mniej więcej pół łyżeczki kosmetyku na każde ramię, kark  
i twarz, a nieco więcej niż łyżeczkę na każdą nogę, klatkę piersiową oraz plecy. Zwróćmy szczególną uwagę  
na nos, uszy, stopy. Pamiętajmy, że zbyt cienka warstwa ochronna pokrywająca skórę może obniżyć skuteczność 
kremu do opalania oraz że konieczne jest powtarzanie aplikacji kosmetyku mniej więcej co 2 godziny. 
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17) Jak długo powinno trwać pierwsze opalanie?

Pierwsze opalanie powinno trwać kilkanaście minut, maksymalnie pół godziny.

18) Czy krem z filtrem może blokować syntezę witaminy D przez skórę, przez co narażamy się na 
spadek odporności czy osteoporozę w przyszłości?

Kremy z filtrem nie powodują znaczącego zmniejszenia ilości witaminy D syntezowanej przez naszą skórę, 
a żaden z nich nie chroni w 100% przed promieniowaniem ultrafioletowym. Uprawiając sport na powietrzu, 
pływając w wodzie czy nosząc odzież z krótkim rękawem bez problemu dostarczymy organizmowi odpowiednią 
dawkę tej witaminy. 

19) Czy kobiety w ciąży mogą się opalać, jeśli zastosują kosmetyk z wysokim filtrem?

Opalanie w ciąży jest niewskazane. Pod wpływem zmian hormonalnych zwiększa się wrażliwość skóry na 
promieniowanie ultrafioletowe i skłonność do przebarwień oraz „pajączków”. Nadmiar promieni i wysoka 
temperatura mogą zaszkodzić również dziecku. Polecamy poprzestanie na spacerach, oczywiście, przy 
zastosowaniu odpowiedniej ochrony przed promieniowaniem, w tym kremów SPF 30 lub 50. 

20) Czy kosmetyki do opalania Federico Mahora mogą być stosowane w solarium?

Nie, są to kosmetyki chroniące przed promieniowaniem słonecznym. Do solarium polecamy specjalistyczne 
kosmetyki do stosowania w solariach.

21) Jak pielęgnować skórę po opalaniu, poparzoną słońcem?

Najlepiej nie dopuszczać do poparzenia, a skórę po opalaniu dobrze nawilżyć odpowiednimi kosmetykami  
po opalaniu. Poparzonej skórze ulgę mogą przynieść odpowiednie składniki łagodzące, takie jak ekstrakt  
z aloesu, D-pantenol, chłodzący mentol. Można je znaleźć w kosmetykach po opalaniu Federico Mahora. 

22) Jak działa samoopalacz i czy w jakikolwiek sposób zabezpiecza przed poparzeniami słonecznymi? 

Samoopalacz zmienia kolor zewnętrznej warstwy naskórka poprzez reakcję zachodzącą w naskórku pomiędzy 
substancjami zawartymi w samoopalaczu a aminokwasami zawartymi w skórze. Gwarantuje to złocisty koloryt 
bez udziału melaniny, która wytwarzana jest pod wpływam promieni słonecznych. Efekt: nie narażamy się  
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na poparzenia słoneczne, przebarwienia i dodatkowe zmarszczki. Samoopalacz nie zabezpiecza skóry przed 
promieniowaniem UV, więc eksponując skórę na słońce, należy stosować dodatkową ochronę.

23) Co zrobić, jeśli samoopalacz jest nierówno nałożony?

Plamy można spróbować usunąć, wykonując delikatny peeling, lub używając soku z cytryny. Jaśniejsze miejsca 
i smugi możemy wyrównać, nakładając kolejną porcję samoopalacza, rozcieńczonego nawilżającym balsamem. 
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2-PHASE SUNTAN ACCELERATOR SPF 6

DWUFAZOWY 
PRZYSPIESZACZ 
OPALANIA 
SPF 6 / NISKA OCHRONA

1) Jak działa dwufazowy przyspieszacz opalania Federico Mahora?

Kosmetyk wspomaga ochronę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, zmniejsza ryzyko powstawania 
przebarwień oraz przyspiesza opalanie i widocznie zwiększa intensywność opalenizny. Pozostawia skórę miękką  
i jedwabiście gładką.

2) Jakie filtry przeciwsłoneczne posiada kosmetyk?

Zawiera fotostabilne filtry UVA i UVB oraz zapobiega konsekwencjom działania promieniowania podczerwonego 
IR-A. SPF 6 zapewnia niską ochronę przed promieniowaniem słonecznym. 

3) Jakim osobom go polecamy? 

Kosmetyk o niskiej ochronie SPF 6 polecamy osobom z fototypem IV-VI o ciemnej i bardzo ciemnej karnacji,  
ze skórą trudno ulegającą poparzeniom słonecznym. Polecamy go też osobom, które często korzystają ze 
słońca, o już utrwalonej opaleniźnie, które chcą szybciej zobaczyć efekty opalania.

4) Czy dwufazowy przyspieszacz opalania zawiera składniki pielęgnujące skórę?

Tak, zawiera olej kokosowy, który nawilża, poprawia jędrność i elastyczność skóry.

5) Co oznacza słowo „przyspieszacz” w nazwie kosmetyku?

Oznacza to, że kosmetyk zapewnia piękne opalone ciało w krótszym czasie i widocznie zwiększa 
intensywność opalenizny. 

6) Czy kosmetyk jest wodoodporny?

Tak, działanie wody i basenowego chloru nie pozbawia skóry ochrony przed promieniowaniem.

7)  Jak używać dwufazowego przyspieszacza opalania?

Butelką należy najpierw energicznie wstrząsnąć, mieszając warstwy. Rozprowadzić równomiernie na skórze 
minimum 15-20 minut przed opalaniem. Powtórzyć po kąpieli lub kilkakrotnie w trakcie opalania dla utrzymania 
maksymalnej ochrony.
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SPF 6 / NISKA OCHRONA

DWUFAZOWY 
PRZYSPIESZACZ 
OPALANIA 

8) Jaką konsystencję ma kosmetyk?

Kosmetyk ma formę dwufazowego, lekkiego olejku. Jego innowacyjna formuła jest mniej lepka, dzięki czemu 
skóra jest bardziej odporna na przyklejanie się piasku. Przyspieszacz szybko się wchłania, pozostawiając 
uczucie gładkiej, miękkiej skóry.
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ARGANOWY OLEJEK 
DO OPALANIA  

ARGAN OIL SUNSCREEN SPRAY SPF 6 

SPF 6 / NISKA OCHRONA

1) Jak działa arganowy olejek do opalania Federico Mahora?

Kosmetyk wspomaga ochronę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, przeciwdziała nadmiernemu 
wysuszeniu i fotostarzeniu się skóry. Zmniejsza ryzyko powstawania przebarwień spowodowanych słońcem. 
Pozostawia skórę miękką i jedwabiście gładką.

2) Jakie filtry przeciwsłoneczne zawiera kosmetyk?

Zawiera fotostabilne filtry UVA i UVB oraz zapobiega konsekwencjom działania promieniowania podczerwonego 
IR-A. SPF 6 zapewnia niską ochronę przed promieniowaniem słonecznym. 

3)  Jakim osobom go polecamy? 

Kosmetyk o niskiej ochronie SPF 6 polecamy osobom z fototypem IV-VI o ciemnej i bardzo ciemnej karnacji,  
ze skórą trudno ulegającą poparzeniom słonecznym. Mogą go także stosować osoby o już utrwalonej opaleniźnie.

4) Czy arganowy olejek do opalania zawiera składniki pielęgnujące skórę?

Tak, zawiera oleje: arganowy i makadamia, masło karite oraz witaminę E, które intensywnie nawilżają i poprawiają 
jędrność skóry.

5) Czy kosmetyk jest wodoodporny?

Tak, działanie wody i basenowego chloru nie pozbawia skóry ochrony przed promieniowaniem.

6) Jak używać arganowego olejku do opalania?

Należy rozprowadzić równomiernie na skórze minimum 15-20 minut przed opalaniem. Powtórzyć po kąpieli, 
wytarciu się ręcznikiem lub kilkakrotnie w trakcie opalania dla utrzymania maksymalnej ochrony.

7)  Jaką konsystencję ma kosmetyk?

Ma formę lekkiego olejku. Jego specjalistyczna formuła jest mniej lepka, dzięki czemu skóra jest bardziej 
odporna na przyklejanie się piasku. Olejek szybko się wchłania, pozostawiając uczucie gładkiej, miękkiej skóry. 



1) Jak działa kokosowe mleczko do opalania Federico Mahora?

Kosmetyk wspomaga ochronę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, przeciwdziała nadmiernemu 
wysuszeniu i fotostarzeniu się skóry. Zmniejsza ryzyko powstawania przebarwień spowodowanych słońcem. 
Pozostawia skórę miękką i jedwabiście gładką.

2) Jakie filtry przeciwsłoneczne posiada kosmetyk?

Zawiera fotostabilne filtry UVA i UVB oraz zapobiega konsekwencjom działania promieniowania podczerwonego 
IR-A. SPF 15 zapewnia średnią ochronę przed promieniowaniem słonecznym, a SPF 30 – wysoką ochronę. 

3) Jakim osobom go polecamy? 

Kosmetyk o średniej ochronie SPF 15 polecamy osobom o fototypie II-III, czyli o jasnej karnacji już przygotowanej 
do opalania poprzez średnią karnację do lekko śniadej.

Mleczko o wysokiej ochronie SPF 30 polecamy osobom nawet o bardzo jasnej karnacji, z fototypem I i II, 
których skóra łatwo ulega poparzeniu i trudno się opala. Osoby o ciemniejszej karnacji mogą rozpocząć sezon 
na opalanie właśnie od kosmetyku o takim wyższym filtrze, aby przyzwyczaić skórę do słońca i zapobiec 
ewentualnym poparzeniom.

4) Czy kokosowe mleczko do opalania zawiera składniki pielęgnujące skórę?

Tak, zawiera olej kokosowy, który intensywnie nawilża i poprawia jędrność skóry, a także masło kakaowe  
o właściwościach antyoksydacyjnych.

5) Czy kosmetyk jest wodoodporny?

Tak, działanie wody, basenowego chloru i piasku nie pozbawia skóry ochrony przed promieniowaniem.

6) Jak używać kokosowego mleczka do opalania?

Należy rozprowadzić równomiernie na skórze 15-20 minut przed opalaniem. Powtórzyć po kąpieli, wytarciu się 
ręcznikiem lub kilkakrotnie w trakcie opalania dla utrzymania maksymalnej ochrony.

7) Jaką konsystencję ma kosmetyk?

Kosmetyk ma przyjemną konsystencję aksamitnego mleczka. Szybko się wchłania, pozostawiając uczucie 
gładkiej, miękkiej skóry.
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DO OPALANIA 
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1) Jak działa mleczko do opalania w sprayu Federico Mahora?

Kosmetyk doskonale wspomaga ochronę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, przeciwdziała 
nadmiernemu wysuszeniu i fotostarzeniu się skóry. Zmniejsza ryzyko powstawania przebarwień spowodowanych 
słońcem. Pozostawia skórę miękką i jedwabiście gładką.

2) Jakie filtry przeciwsłoneczne posiada kosmetyk?

Zawiera fotostabilne filtry UVA i UVB oraz zapobiega konsekwencjom działania promieniowania podczerwonego 
IR-A. SPF 50 zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem słonecznym. 

3) Komu go polecamy? 

Kosmetyk o wysokiej ochronie SPF 50 polecamy osobom nawet o bardzo jasnej karnacji, z fototypem I i II, 
których skóra łatwo ulega poparzeniu i trudno się opala. Wskazany jest do skóry skłonnej do przebarwień,  
ze znamionami, szczególnie wrażliwej na słońce. 

4) Czy mleczko do opalania w sprayu zawiera składniki pielęgnujące skórę?

Tak, zawiera olej kokosowy, który intensywnie nawilża i poprawia jędrność skóry.

5) Czy kosmetyk jest wodoodporny?

Tak, działanie wody, basenowego chloru i piasku nie pozbawia skóry ochrony przed promieniowaniem.

6) Jak używać mleczka do opalania w sprayu?

Należy rozprowadzić równomiernie na skórze 15-20 minut przed opalaniem. Powtórzyć po kąpieli, wytarciu się 
ręcznikiem lub kilkakrotnie w trakcie opalania dla utrzymania maksymalnej ochrony.

7) Jaką konsystencję ma kosmetyk?

Kosmetyk ma formę ultralekkiego mleczka w sprayu, bardzo wygodnego w aplikacji. Szybko się wchłania,  
nie klei i nie pozostawia białych smug na skórze.
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ULTIMATE SUNCARE BODY SPRAY SPF 50
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1) Jak działa mleczko do opalania dla dzieci i niemowląt Federico Mahora?

Wspomaga ochronę wrażliwej, delikatnej skóry dzieci i niemowląt przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych. Zmniejsza ryzyko podrażnień i poparzeń słonecznych oraz przebarwień spowodowanych 
słońcem. Wspomaga ochronę skóry przed fotostarzeniem. Zapobiega nadmiernemu wysuszeniu skóry. 

2) Od jakiego wieku może być stosowane mleczko?

Kosmetyk polecamy dla dzieci i niemowląt już od 6. miesiąca życia.

3) Jakie filtry przeciwsłoneczne posiada kosmetyk?

Zawiera fotostabilne filtry UVA i UVB oraz zapobiega konsekwencjom działania promieniowania podczerwonego 
IR-A. SPF 50 zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem słonecznym. 

4) Czy mleczko do opalania dla dzieci i niemowląt zawiera składniki pielęgnujące skórę?

Tak, zawiera D-pantenol i alantoinę o właściwościach kojących.

5) Czy kosmetyk jest wodoodporny?

Tak, działanie wody, basenowego chloru i piasku nie pozbawia skóry ochrony przed promieniowaniem.

6)  Jak używać mleczka do opalania dla dzieci i niemowląt?

Należy rozprowadzić równomiernie na skórze dziecka 15-20 minut przed opalaniem. Powtórzyć po kąpieli, 
wytarciu ręcznikiem lub kilkakrotnie w trakcie opalania dla utrzymania maksymalnej ochrony.

7)  Jaką konsystencję ma kosmetyk?

Kosmetyk ma formę delikatnego mleczka, które szybko się wchłania, pozostawiając skórę miękką i gładką. 

8) Dlaczego kosmetyki do opalania dla dzieci mają tak wysokie filtry?

Dzieci mają nie w pełni wykształcony mechanizm termoregulacji i produkcji melaniny, więc są znacznie bardziej 
zagrożone poparzeniem i udarem słonecznym. 
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DLA DZIECI I NIEMOWLĄT

KIDS & BABIES SUNSCREEN LOTION SPF 50

SPF 50 / WYSOKA OCHRONA



9) Jak chronić wrażliwe organizmy dzieci przed przegrzaniem?

Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce, szczególnie dzieci do 3. roku życia, zwłaszcza w godzinach 
największego nasłonecznienia. Gdy już plażujemy, zapewnijmy dziecku odpoczynek w cieniu, np. pod parasolem. 
Oprócz stosowania kosmetyku z wysokim filtrem SPF 50, należy założyć maluchowi lekkie, przewiewne ubranie 
oraz pamiętać o czapce z daszkiem, kapeluszu lub chustce. Przy sobie warto mieć wodę oraz przekąski. 
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1) Czym charakteryzuje się upiększający krem do twarzy CC? Jakie są jego właściwości?

Upiększający krem do twarzy CC to innowacyjne połączenie kremu przeciwsłonecznego i korektora. 
Wyrównuje koloryt skóry i maskuje niedoskonałości, a przy tym zmniejsza ryzyko podrażnień i poparzeń 
słonecznych. Zapobiega wysuszeniu naskórka.

2) Jakie filtry przeciwsłoneczne posiada kosmetyk?

Zawiera fotostabilne filtry UVA i UVB oraz zapobiega konsekwencjom działania promieniowania podczerwonego 
IR-A. SPF 30 i 50 zapewniają wysoką ochronę przed promieniowaniem słonecznym. 

3) Komu go polecamy? 

Kosmetyk polecamy paniom, które chciałaby połączyć zalety lekkiego fluidu i kremu przeciwsłonecznego,  
a więc szukają wygodnych kosmetyków wielofunkcyjnych. Ze względu na wysoką ochronę przeciwsłoneczną 
SPF 30 i 50, upiększający krem CC mogą stosować nawet osoby o bardzo jasnej karnacji, z fototypem I i II. 
Dzięki kolorowym pigmentom upiększającym nawet na plaży możemy cieszyć się wyrównanym, złocistym 
kolorytem cery.

4) Do jakiego typu skóry przeznaczony jest upiększający krem CC?

Oferujemy dwa rodzaje tego kosmetyku: do skóry mieszanej i tłustej SPF 30 oraz do skóry suchej  
i wrażliwej SPF 50. 

5)  Dlaczego krem do skóry mieszanej ma niższy filtr przeciwsłoneczny niż ten do cery suchej?

Skóra sucha i wrażliwa jest bardziej narażona na niekorzystne skutki działania promieni słonecznych, takie jak 
przebarwienia, „pajączki”, stąd filtr SPF 50. W przypadku mniej wrażliwej na działanie słońca skóry tłustej  
i mieszanej wystarczy – także wysoki – SPF 30.

6) Czy upiększający krem CC zawiera składniki pielęgnujące skórę?

Tak, krem dla cery mieszanej i tłustej zawiera olej babassu, który odżywia skórę oraz zapewnia jej gładkość,  
a także glicerynę i alantoinę o działaniu nawilżającym. Krem dla cery suchej i wrażliwej posiada w swoim składzie 
odżywcze masło shea oraz nawilżający hialuronian sodu i alantoinę.
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UPIĘKSZAJĄCY KREM 
DO TWARZY CC

CC FACE SUNSCREENS SPF 30, SPF 50

SKÓRA MIESZANA I TŁUSTA SPF 30 / WYSOKA OCHRONA
SKÓRA SUCHA I WRAŻLIWA SPF 50 / WYSOKA OCHRONA



7) Czy kosmetyk jest wodoodporny?

Tak, działanie wody i basenowego chloru nie pozbawia skóry ochrony przed promieniowaniem. 

8)  Jaki kolor ma upiększający krem CC?

Kosmetyk nadaje cerze złocisty koloryt. Obydwa kremy mają taki sam delikatnie beżowy odcień, dobrze 
dopasowujący się do naturalnego koloru cery. 

9) Czy kolor, jaki nadaje kosmetyk, jest trwały?

Nie, kosmetyk działa jak lekki fluid czy klasyczny krem CC. Stosując go podczas opalania, nie musimy już 
używać innego kosmetyku do makijażu, gdyż zapewnia nam zarówno jednolity koloryt cery, jak i ochronę 
przeciwsłoneczną.

10) Jak używać upiększającego kremu CC?

Kosmetyk należy rozprowadzić równomiernie na skórze 15-20 minut przed opalaniem. Powtórzyć po kąpieli, 
wytarciu się ręcznikiem lub kilkakrotnie w trakcie opalania dla utrzymania maksymalnej ochrony.

11) Jaką konsystencję ma kosmetyk?

Kosmetyk ma lekką formułę. Szybko się wchłania i dobrze rozprowadza. Nie pozostawia na skórze tłustej warstwy, 
nie obciąża cery, ładnie ją wykańcza wizualnie.

12) Czym upiększający krem CC różni się od kremu CC, dostępnego w ofercie makijażowej  
FM WORLD?

Upiększający krem CC posiada znacznie wyższy filtr przeciwsłoneczny niż SPF 15 w kremie CC Colour & Care 
Federico Mahora Makeup, a więc lepiej zabezpiecza twarz podczas plażowania, m.in. przed przebarwieniami 
i przedwczesnymi zmarszczkami. Za to krem CC Colour & Care ma więcej składników pielęgnacyjnych 
oraz dostępny jest w dwóch odcieniach. Oba kosmetyki należą do coraz popularniejszych kosmetyków 
wielofunkcyjnych. 
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UPIĘKSZAJĄCY KREM 
DO TWARZY CC

CC FACE SUNSCREENS SPF 30, SPF 50
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1) Jakie właściwości ma chłodząca mgiełka po opalaniu?

Mgiełka błyskawicznie łagodzi oparzenia i podrażnienia skóry spowodowane zbyt intensywnym opalaniem. 
Chłodzi i nawilża, przynosząc skórze ukojenie. Widocznie zmniejsza skutki oparzeń i podrażnień słonecznych.

2) Jakie składniki łagodzące zawiera kosmetyk? 

Zawiera aż 10% składników nawilżających i chłodzących, w tym miąższ z aloesu, mentol i humektanty.

3) Czym są humektanty i jakie jest ich działanie kosmetyczne?

Humektanty to silnie higroskopijne substancje, które mają zdolność do trwałego wiązania i zatrzymywania wody 
z otoczenia. Dzięki temu pełnią rolę naturalnego rezerwuaru wody w naskórku, który dzięki nim staje się lepiej 
nawilżona i bardziej elastyczna. Należą do nich: kwas hialuronowy, aminokwasy, mleczany, gliceryna.

4) Jakie filtry przeciwsłoneczne posiada kosmetyk?

Mgiełka nie posiada żadnych filtrów – jest kosmetykiem przeznaczonym do stosowania po opalaniu.

5)  Kiedy i jak stosować kosmetyk?

Polecamy stosowanie mgiełki po każdym opalaniu, nie tylko, gdy nastąpią podrażnienia lub poparzenia. 
Kosmetyk należy równomiernie rozpylić na skórze, szczególnie w miejscach podrażnionych na skutek opalania. 
Powtarzać w miarę potrzeby.

6) Jaką konsystencję ma mgiełka?

Kosmetyk ma innowacyjną, ultralekką formułę i nietłustą konsystencję. Błyskawicznie się wchłania.  
Pozostawia przyjemne uczucie ukojonej, schłodzonej, gładkiej i jedwabistej skóry. 

NOWOŚCI WIOSNA 2017 
W A R T O  W I E D Z I E Ć

CHŁODZĄCA MGIEŁKA 
PO OPALANIU

AFTER SUN COOLING MIST



1) Jakie właściwości ma łagodzący balsam po opalaniu z D-pantenolem?

Balsam błyskawicznie łagodzi oparzenia i podrażnienia skóry spowodowane zbyt intensywnym opalaniem. 
Przyjemnie chłodzi, przynosząc skórze ukojenie. Nawilża, wygładza i regeneruje naskórek. Przeciwdziała 
nadmiernemu wysuszeniu skóry. 

2) Jakie składniki pielęgnujące zawiera kosmetyk? 

Zawiera aż 10% składników nawilżających i chłodzących, w tym D-pantenol i miąższ z aloesu. Dodatek oleju  
z orzechów makadamia i kukui (Aleurites moluccana) działa regenerująco.

3)  Jakie filtry przeciwsłoneczne posiada kosmetyk?

Balsam nie posiada żadnych filtrów – jest kosmetykiem przeznaczonym do stosowania po opalaniu.

4)  Kiedy i jak stosować kosmetyk?

Polecamy stosowanie balsamu po każdym opalaniu, nie tylko, gdy nastąpią podrażnienia lub poparzenia. 
Kosmetyk należy równomiernie rozprowadzić na skórze, szczególnie w miejscach podrażnionych na skutek 
opalania. Powtarzać w miarę potrzeby.

5) Jaką konsystencję ma balsam?

Kosmetyk ma delikatną, przyjemną konsystencję. Błyskawicznie się wchłania. Pozostawia przyjemne uczucie 
ukojonej, gładkiej, miękkiej i jedwabistej skóry. 
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1) Jak działa mleczko 2 w 1 „Tropikalna Ulga”? 

Mleczko łagodzi podrażnienia skóry wywołane zarówno nadmiernym opalaniem, jak i ukąszeniami.  
Widocznie zmniejsza skutki oparzeń słonecznych, nawilża i wygładza skórę. 

2)  Jakie składniki pielęgnujące zawiera kosmetyk? 

W składzie preparatu znajdują się D-pantenol, alantoina i kadzidłowiec (Boswellia serrata), które koją 
podrażnienia i zaczerwienienia oraz ograniczają uczucie swędzenia i pieczenia w miejscach ukąszeń.

3) Jakie filtry przeciwsłoneczne posiada kosmetyk?

Mleczko nie posiada żadnych filtrów – jest kosmetykiem przeznaczonym do stosowania po opalaniu.

4) Kiedy i jak stosować kosmetyk?

Kosmetyk należy równomiernie rozprowadzić na skórze, szczególnie w miejscach podrażnionych na skutek 
opalania lub ukąszeń. Powtarzać w miarę potrzeby.

5) Jaką konsystencję ma mleczko 2 w 1 „Tropikalna Ulga”?

Kosmetyk ma konsystencję delikatnego mleczka. Szybko się wchłania. Pozostawia skórę ukojoną, miękką  
i jedwabiście gładką.

6) Jaki zapach ma mleczko?

Ma intensywny zapach trawy cytrynowej, który zmniejsza ryzyko ukąszeń. Zawiera naturalne olejki eteryczne, 
tworzące ochronną barierę zapachową. 
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1) Jakie właściwości ma brązująca pianka do ciała?

Pianka pozwala uzyskać efekt słonecznej opalenizny już po pierwszym użyciu. Nadaje skórze złoty koloryt,  
który nabiera intensywności w ciągu 3-5 godzin. 

2) Jak długo utrzymuje się efekt opalenizny?

Efekt utrzymuje się nawet do kilku dni. Stosowanie pianki należy regularnie powtarzać.

3) W ilu wersjach kosmetyk jest dostępny?

Dostępne są dwie wersje brązującej pianki: do jasnej i do śniadej karnacji.

4) Jaką konsystencję ma kosmetyk? Czy nie zostawia plam i przebarwień?

Dzięki lekkiej, aksamitnej formule, pianka idealnie się rozprowadza, minimalizując powstawanie zacieków,  
smug i plam. Jest też bardzo wydajna.

5) Jak należy stosować brązującą piankę?

Należy nałożyć na dłonie niewielką ilość pianki (np. 2-3 dozy na nogę) i równomiernie rozprowadzić  
na wybranej części ciała. Powtórzyć dla wzmocnienia efektu. Po zastosowaniu pianki trzeba dokładnie umyć 
dłonie. Uzyskany efekt i jego trwałość zależą od naturalnego kolorytu skóry, ilości użytej pianki oraz reakcji  
na produkty brązujące.

6) Jak przygotować się do nałożenia samoopalającej pianki?

Przed aplikacją zalecamy wykonanie peelingu lub nawilżenie ciała balsamem, zwłaszcza kolan i łokci,  
aby uniknąć ich ciemniejszego zabarwienia. Polecamy zastosowanie mniejszej ilość pianki na kolana i łokcie. 
Przed pierwszym użyciem należy wykonać test na małej powierzchni skóry (wewnętrzna strona przedramienia), 
odczekując około 3-5 godzin. 

Samoopalacz najlepiej jest nakładać wieczorem, kiedy mamy więcej czasu. Skóra powinna być oczyszczona  
z makijażu, dezodorantu, codziennych zabrudzeń, perfum i produktów kosmetycznych, które mogą wchodzić  
w reakcję z samoopalaczem. 

NOWOŚCI WIOSNA 2017 
W A R T O  W I E D Z I E Ć

GOLDEN FOAM SELF-TANNER

BRĄZUJĄCA PIANKA 
DO CIAŁA
JASNA KARNACJA
ŚNIADA KARNACJA



7) W jaki sposób aplikować kosmetyk na ciało?

Najlepiej jest zacząć od stóp i przesuwać się w górę. Przy smarowaniu pleców poprośmy kogoś o pomoc. 
Nakładając samoopalacz na przód nogi, najlepiej jest ugiąć kolano, a przy aplikacji na jej tył – wyprostować 
nogę. Analogicznie postępujemy przy aplikacji brązującej pianki na okolice łokci. 

8) Jak wybrać odpowiedni dla siebie samoopalacz?

Decydujące znaczenie ma karnacja: jeśli jest jasna, wybierzmy kosmetyk do jasnej karnacji, jeśli ciemna   
– do śniadej. W innym wypadku efekt może być wyjątkowo nieestetyczny.

9) Czy pianka barwi ubranie?

Przed założeniem ubrań lub kontaktem z wodą należy odczekać do całkowitego wyschnięcia kosmetyku  
na skórze.

10) Jakie filtry przeciwsłoneczne zawiera kosmetyk?

Produkt nie zawiera filtrów SPF i nie chroni przed poparzeniami słonecznymi. 

11) Czy brązującą piankę można nakładać również na twarz?

Nie, jest to kosmetyk przeznaczony do ciała, nie do twarzy.

12)  Do jakiego typu skóry przeznaczona jest brązująca pianka?

Pianka jest przeznaczona do każdego typu skóry. Jej lekka konsystencja sprawdzi się nawet przy skórze tłustej. 

NOWOŚCI WIOSNA 2017 
W A R T O  W I E D Z I E Ć

GOLDEN FOAM SELF-TANNER

BRĄZUJĄCA PIANKA 
DO CIAŁA
JASNA KARNACJA
ŚNIADA KARNACJA



1)  Jak działa wielofunkcyjny korektor do ciała?

Jest to innowacyjny kosmetyk, łączący pielęgnacyjne działanie balsamu i kryjące właściwości korektora do ciała. 
Zapewnia nawilżenie ciała przez całą dobę, wygładza je i ujędrnia, a przy tym ujednolica koloryt skóry, maskuje 
niedoskonałości, neutralizuje zaczerwienienia. Dodaje skórze blasku i nadaje ciału piękny, zdrowy wygląd. 

2) Czy kosmetyk zawiera składniki pielęgnujące skórę?

Tak, zawiera nawilżający kwas hialuronowy oraz koenzym Q10, działający antyoksydacyjnie, a także wyciąg  
z wąkrotki azjatyckiej (Centella asiatica), masło kakaowe i witaminę E.

3)  Komu polecamy korektor do ciała?

To idealny kosmetyk dla osób, które marzą o nieskazitelnej, gładkiej i rozświetlonej skórze ciała oraz chcą 
zamaskować nieestetyczne blizny, „pajączki”, zaczerwienienia, siniaki.

4) Czy kosmetyk nadaje skórze matowe, czy błyszczące wykończenie?

Korektor zawiera rozświetlające mikropigmenty, dzięki którym skóra nabiera blasku, wygląda pięknie i zdrowo.

5)  Jaki kolor nadaje skórze kosmetyk?

Kosmetyk ma cielisty kolor. Nadaje ciału delikatny, naturalny koloryt, doskonale maskujący niedoskonałości. 
Idealnie dopasowuje się do każdej karnacji, udoskonalając wygląd skóry.

6) Czy kolor, jaki nadaje korektor, jest trwały?

Nie, kosmetyk działa jak korektor do ciała, a więc kolor bez problemu zmywa się ciepłą wodą ze środkiem 
myjącym, np. żelem pod prysznic. 

7) Jak stosować wielofunkcyjny korektor do ciała?

Należy wmasować korektor w skórę całego ciała lub wyłącznie w miejsca, gdzie niedoskonałości są 
szczególnie widoczne. Odczekać, aż kosmetyk całkowicie się wchłonie, po czym założyć ubranie.

8) Czy kosmetyk barwi ubranie?

Przed założeniem ubrań należy odczekać do całkowitego wchłonięcia się kosmetyku. 
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9) Jakie filtry przeciwsłoneczne zawiera kosmetyk?

Produkt nie zawiera filtrów SPF i nie chroni przed poparzeniami słonecznymi. Zawiera co prawda ditlenek tytanu 
– mineralny filtr UV, jednak pełni on głównie funkcję barwnika.

10)  Jaką konsystencję ma wielofunkcyjny korektor do ciała?

Kosmetyk ma lekką, nietłustą formułę. Szybko się wchłania, nie pozostawiając na skórze tłustego filmu.

11) Czy korektor można nakładać również na twarz?

Jest to kosmetyk przeznaczony do całego ciała. Polecamy jego aplikowanie szczególnie na nogi,  
dekolt, ramiona. 

12) Do jakiego typu skóry przeznaczony jest wielofunkcyjny korektor?

Kosmetyk jest przeznaczony do każdego typu skóry, także wrażliwej, gdyż nie zawiera parabenów,  
oleju parafinowego.
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1) Jakie właściwości ma chusteczka samoopalająca?

Chusteczka zapewnia piękny odcień naturalnej, wakacyjnej opalenizny. Nadaje skórze jednolity, zdrowy koloryt. 
Pozwala osiągnąć oczekiwany efekt w krótkim czasie – bez wcierania, smug i przebarwień.

2) Jak długo utrzymuje się efekt opalenizny?

Efekt utrzymuje się do 2-3 dni.

3) Jakie składniki zawiera kosmetyk?

Innowacyjna formuła chusteczki samoopalającej oparta jest na naturalnych składnikach brązujących: ekstrakcie 
z bursztynu i wyciągu z orzecha włoskiego. 

4) Jaki kolor nadaje chusteczka ciału?

Chusteczka zapewnia odcień naturalnej, wakacyjnej opalenizny.

5)  Ile chusteczek znajduje się w opakowaniu?

W opakowaniu znajduje się jedna chusteczka nasączona substancją brązującą w płynie.

6) Jakie są zalety takiej formy kosmetyku?

Wygodna forma chusteczki zapewnia łatwą, komfortową aplikację.

7) Czy jedna chusteczka wystarczy do aplikacji na całe ciało?

Raczej nie, lepiej mieć przy sobie około 3 chusteczek, a liczba sztuk, jakiej będziemy potrzebować,  
zależy od indywidualnych cech każdej osoby: jej wzrostu, karnacji itp.

8)  Jak należy stosować chusteczkę samoopalającą?

Należy równomiernie przetrzeć suchą skórę rozłożoną chusteczką. Dla uzyskania intensywniejszego efektu 
czynność powtórzyć świeżą chusteczką po ok. 3 godzinach. W celu utrzymania opalenizny zabieg należy 
wykonywać co 2-3 dni. Po użyciu dokładnie umyć dłonie. Stosować do twarzy i ciała.
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9) Jak przygotować się do nałożenia samoopalacza?

Przed aplikacją zalecamy wykonanie peelingu lub nawilżenie ciała balsamem, zwłaszcza kolan i łokci,  
aby uniknąć ich ciemniejszego zabarwienia. Skóra powinna być oczyszczona z makijażu, dezodorantu, 
codziennych zabrudzeń, perfum i produktów kosmetycznych, które mogą wchodzić w reakcję  
z samoopalaczem.

10) Czy chusteczka barwi ubranie?

Przed założeniem ubrań należy odczekać do całkowitego wchłonięcia się kosmetyku. 

11) Jakie filtry przeciwsłoneczne zawiera kosmetyk?

Produkt nie zawiera filtrów SPF i nie chroni przed poparzeniami słonecznymi.

12) Czy chusteczkę samoopalającą można stosować również na twarz?

Tak, jest to kosmetyk zarówno do twarzy, jak i do ciała. 

13)  Do jakiego typu skóry przeznaczona jest chusteczka?

Kosmetyk jest przeznaczony do każdego typu skóry.
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