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Z o m e r P r o D u C t e n

In de zomer moet de huid gedurende de hele dag extra beschermd en verzorgd 
worden; van zonsopgang tot aan zonsondergang. Esthé-Care Cosmetiek presenteert 
daarom de zonnelijn van Diego dalla Palma professional, die is onderverdeeld in drie 
categwworieën: Sunrise, Sunshine en Sunset. 

SUNRISE: BRUININGSACTIVATORS- EN BESCHERMERS
Aan het begin van een mooie zomerse dag is het belangrijk om de huid goed voor te 
bereiden tegen de schadelijke effecten van de zon. Om snel, veilig en gelijkmatig bruin 
te worden bestaat de Sunrise-lijn uit drie producten. Het Super Tanning Water bevat 
een hoge concentratie van Bronzyl, een shockactivator van de natuurlijke productie 
van melanine. Hierdoor kleurt de huid sneller goudbruin. De Ultra Rapid Tan Preparer 
Gel is bedoeld om de huid voor te bereiden op de zon en het versnelt het bruinings-
proces. Voor wie moeite heeft met het bruinen van de benen is er de Super Tanning Gel 
Legs. Wederom zorgt de hoge concentratie van Bronzyl voor een snel en egaal brui-
ningsproces. Ook zorgen de micro-reflecterende parels direct voor een mooie glans. 

SUNSHINE: ZONBESCHERMING
Gedurende een zonnige dag is het essentieel om de huid een passende bescherming 
tegen de zon te geven. De Sunshine-lijn is daarom ook de breedste lijn van Diego 
dalla Palma professional. Voor zowel het gezicht als het lichaam zijn specifieke 
producten ontwikkeld. Ook wordt er rekening gehouden met het huidtype. Voor de 
bleke, gevoelige en medium huid zijn er meerdere crèmes en sprays met een hoge 
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bescherming beschikbaar (SPF20 tot en met SPF50).  Voor de wat donkere huid, of reeds gebruinde huid, 
zijn de hydraterende crème en milk met SPF15 uitermate geschikt. De Sun Stick SPF50+ is speciaal ont-
wikkeld voor tatoeages en andere gevoelige plekken die goed beschermd moeten worden tegen de zon. 
Ten slotte bevat de lijn twee Super Tanning Oil Sprays (SPF10 en SPF30) voor de donkere huid.  

SUNSET: VERZORGENDE AFTER SUN PRODUCTEN
Na een dag zonnen heeft de huid een goede verzorging en hydratatie nodig. De Sunset-reeks biedt dan 
ook een volledige treatment om de huid te laten herstellen. De After Sun Show Gel Body  is een zachte 
douchgel voor alle huidtypes. Het helpt de huid te herstellen van de uitdrogende effecten van zon, zout 
en chloor en zorgt ervoor dat de bruine teint behouden blijft. Na het douchen kun je de huid verwennen 
met de Refreshing After Sun Cream Body, geschikt voor het hele gezin. De crème geeft verlichting en 
hydratatie een de huid die aan de zon is blootgesteld en voorkomt uitdroging en vervelling. De bruine 
teint wordt versterkt en houdt langer aan. Speciaal voor het gezicht is er de Soothing After Sun Cream 
Face, eveneens voor alle huidtypes. Met DNA Smart Protection is het perfect om huidbeschadigingen 
te herstellen en het DNA van de huidcellen te beschermen. Het kalmeert de roodhuid en stimuleert de 
natuurlijke herstelprocessen.

Wie alles wil weten over deze zonnelijn kan zich informeren bij Esthé-Care Cosmetiek, vaste importeur 
van Diego dalla Palma professional. Het team van Esthé-Care Cosmetiek geeft regelmatig trainingen om 
te laten zien waarom het gebruik van passende zonbescherming zo belangrijk is. Meer informatie: Esthé-
Care Cosmetiek, tel. 013-5131063, www.esthe-care.nl


