
3.

PMS 166 for Surfboard

PMS 135 for Sun



2

Mere end 30 års ekspertise i solpleje
og solbeskyttelse til alle behov

Australian Golds innovative, patenterede teknologier og ultra plejende 
formler til ethvert behov gør solbeskyttelse til en skøn oplevelse. Find 
dit perfekte solprodukt blandt Australian Golds serier.
 
• Nem og ultralet påføring med continous sprays fra  

Active Chill og Botanical 

• Påfør makeup og solbeskyttelse i ét produkt  
med Botanical Tinted Face SPF 50 

• Brug den praktiske stift til særligt soludsatte  
områder med Face Guard SPF 50 

• Nyd Active Chills kølende effekt til en aktiv dag 

• Reparer din hud med oliefri gel, eller plej den med  
nærende aftersunprodukter 

• Beskyt dine tatoveringer mod solens stråler 

• Plej din hud, og forlæng din tan med Hemp Nation

Serier fra Australian Gold
Botanical, Active Chill, Ultimate Hydration, Klassikere, Aftersun,  
Hemp Nation, Instant Sunless, Hydrate by Gentlemen.
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Botanical Faktor 50 Tinted Face Lotion
• Trænger hurtigt ind og fedter ikke
• 100% mineral UVA- og UVB-beskyttelse i faktor 50
• Matterende puddereffekt
• Luftig silikone giver primereffekt og udglatter tørhed, linjer og porer
• Let farve, der giver en fin ensartet teint
• Parfumefri 
• Rig på antioxidanter

Multifunktionel mineralbaseret ansigtssolcreme, der føles let og lækker
på huden. Cremen har en fløjlsblød konsistens og fedter ikke. Den er 
god til den sensitive hud i ansigtet, da den er parfumefri og ikke svier i 
øjnene.

Er skabt til brug i ansigtet, men kan bruges lokalt på kroppen på de
udsatte områder, som f.eks. skuldre, ører, hals, bryst m.m. På trods af 
den lette teint og farve kan cremen bruges af både voksne og børn.

Cremen er multifunktionel og kan bruges som primer, da den udligner
fine linjer og grove porer. Den lette teint giver en smuk ensartet glød 
til huden og blender sig flot med den naturlige hudtone. Indeholder 
plejende kakadublomme, kølende eukalyptus og beskyttende rød alge. 

Botanical Tinted Face SPF 50 findes i 3 skønne farvenuancer:

• Fair/light
• Medium/tan
• Deep/rich

88 ml
Kr. 299,00

88 ml
Kr. 299,00

88 ml
Kr. 299,00
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Active Chill FRESH & COOL
Active Chill fra Australian Gold er bredspektret UVA/UVB- 
solbeskyttelse velegnet til sport og aktiv livsstil i højt tempo. 
Den vandfaste Active Chill Sweat & Water Resistant-teknologi med 
hurtiggtørrende formel giver en øjeblikkelig fornemmelse af friskhed 
med mentholekstrakt og hjælper med at neutralisere dårlige lugte, 
mens aloe vera plejer og fugter huden i dybden.

• Reef Friendly
• Quick Dry
• Sweat & Water Resistant-teknologi
• Fri for octinoxate og oxybenzone
• Vegansk og cruelty free
• Dermatologisk testet

Active Chill Gel Spray SPF 30
Let gel baseret på aloe vera til sport og ak-
tiv livstil, velegnet til ansigt og krop. Gelen 
fugter huden instensivt uden at fedte og 
giver en frisk fornemmelse med Active Chill 
Sweat & Water Resistant-teknologi.

237 ml
Kr. 199,00
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Ultimate Hydration lotion og spray
Ultimate Hydration serien fra Australian Gold er den perfekte blanding 
mellem hudpleje og solbeskyttelse. Faktisk taler vi om et ultra-nærende 
produkt, der effektivt kan beskytte din hud mod soleksponering, 
samtidig med at den efterlader den silkeblød. Ekstra pleje – Ekstra fugt 
– Ekstra lækker.

I Ultimate Hydration Lotions finder du ingredienser som Aloe Vera, 
solsikkefrøekstrakt og kakaosmørekstrakter, der giver et nærende 
boost. Sidst men ikke mindst en blanding af naturlige australske 
ingredienser: kraftige antioxidanter, som hjælper med at neutralisere 
frie radikaler.

Ultimate Hydration serien meget vandafvisende og holder længe på 
huden, selvom du løber, leger eller svømmer.

Ekstra pleje
• Fugtgivende Aloe Vera Juice for silkeblød hud
• Glycerin og Ethylhexyl Glycerin er fugtmagneter mod udtørring
• Blødgørende Solsikke, Oliven og Kakao bønne
• Beroligende Grøn The Ekstrakt og australsk Tea Tree Oil
• Reparerende Allantoin
• Ekstra antioxidativ hjælp fra E vitamin
 
Fordele
• Vandafvisende
• Quick Dry effekt
• Uden PABA
• Uden alkohol
• Glutenfri
• Duft af Cocoa Dreams



237 ml
Kr. 199,00
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237 ml
Kr. 199,00

237 ml
Kr. 199,00

237 ml
Kr. 199,00
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Ultimate Hydration
Australian Golds Ultimate Hydration-serie er fremstillet i en praktisk 
rejsestørrelse med en beskyttende og meget høj fugtgivende virkning. 
Den rige tekstur er særligt velegnet til tør eller dehydreret hud.

• Vandfast i op til 80 minutter 
• Bredspektret UVA/UVB-solbeskyttelse 
• Høj fugtgivende virkning 
• Australske hudplejeingredienser

Ultimate Hydration solstift faktor 50
Beskyt din (følsomme) hud mod UVA/
UVB med Australian Gold Broad Spectrum 
SPF 50 Face Guard Stick. Især nyttig til 
beskyttelse af særligt soludsatte områder 
som næse, ører og kinder. Solsikkefrøolie, 
jojobafrøolie og granatæblefrøolie beskytter, 
plejer og nærer huden. Sved- og vandafvi-
sende i op til 80 minutter, vandfri og svier 
ikke i øjnene. Også velegnet til vintersport.

Ultimate Hydration Lotion SPF 50
Ultimativ fugtgivende lotion med SPF 50 UVA/
UVB-solbeskyttelse er beriget med et væld af 
fugtboostende ingredienser og antioxidanter 
med australske rødder. Den rige lotion absor-
beres let, fedter ikke og efterlader en fløjsblød 
fornemmelse på huden.

Kids Lotion SPF 50 
Den parfumefri Kids Lotion SPF 50 med bred-
spektret UVA/UVB-solbeskyttelse og ekstra 
plejende ingredienser er specielt formuleret med 
tanke på de små.

237 ml
Kr. 199,00

14 g
Kr. 199,00

100 ml
Kr. 129,00
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Solcreme - lotion og spraygel
De velkendte solcremer fra Australian Gold fås fra  
faktor 15 og op til faktor 50.

Vælg din favorit blandt lotion og spray, med og uden bronzer. Den 
naturlige bronzer fra kona-kaffe og karamel giver et let farvestrejf og 
en smuk glød, der nemt kan vaskes af med vand. Alle solcremerne 
bevarer din huds vigtige fugtbalance i solen støttet af ekotiske 
ingredienser med oprindelse i Australien.

• Vandfast i op til 80 minutter
• Bredspektret UVA/UVB-solbeskyttelse
• Plejende australske planteingredienser
• Sommerlig duft af Cocoa Dreams

Lotion SPF 30 og 50  
Australian Golds antioxidantrige solcreme 
giver perfekt beskyttelse mod UVA og UVB 
udsendt af solen samt fantastisk hudpleje 
til dig, der holder af en nærende, blød 
lotion. Takket være aloe vera og planteolier  
har denne solcreme en dejlig smørende 
konsistens og absorberes hurtigt i huden.

Spraygel SPF 15 og 30
Australian Golds spraygel tilbyder 
solbeskyttelse i topkvalitet sammen med 
fantastisk hudpleje. Den lette konsistens 
sikrer, at denne solbeskyttelse trænger hurtigt 
ind i huden uden en fedtet følelse. Den 
letanvendelige spraygel er perfekt til dig, der 
leder efter en solcreme, der er nem at påføre.

237 ml
Kr. 199,00

237 ml
Kr. 199,00

237 ml
Kr. 199,00

237 ml
Kr. 199,00
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Spraygel med bronzer
Denne fugtgivende solcreme med flot bronzer-
effekt giver et strejf af farve og flot glød på 
huden. Den praktiske og letanvendelige 
spraygel er perfekt til dig, der leder efter en 
solcreme, der er nem at påføre. 

Spraygel med bronzer
TRAVEL SIZE-version perfekt til strandtasken 
eller håndbaggagen, når du skal have din 
yndlingssolcreme med bronzer med på tur.

Lotion med bronzer
Fugtgivende solcreme, som egner sig til brug 
på hele kroppen. Fordel den i hænderne eller 
direkte på kroppen og/eller ansigtet. Påfør 
cremen, ca. 20 minutter inden huden udsættes 
for sol.

SPF 50 Face med selvbruner
Giv din hud en smuk, gylden farve, mens du 
forbliver solbeskyttet. Denne nye ansigtsformel 
er antioxidantrig og mindsker risikoen for tidlig 
ældning af huden.

Læbepomade
Fugtbevarende læbepomade med bredspektret 
UVA/UVB-solbeskyttelse.

Tattoo Stick
Beskyt dine tatoveringer mod afskalning og 
farvetab med denne vandfaste tatoveringsstift 
med SPF 50 og NeverFade Tatoo Technology.

237 ml
Kr. 199,00

100 ml
Kr. 119,00

100 ml
Kr. 119,00

237 ml
Kr. 199,00

237 ml
Kr. 199,00

237 ml
Kr. 199,00

88 ml, Kr. 199,00

4,2 g, Kr. 69,00

14 g, Kr. 179,00
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Carrot Oil sololie
Denne lette sololie er et godt valg til dig, der ønsker effektiv beskyttelse 
mod solens stråler, men også ønsker en dyb og langvarig glød.

Denne sololie er foruden at være en effektiv solbeskyttelse også 
fremstillet til at hydrere huden i dybden, hvilket også er vigtigt ved 
soleksponering. Produktet er baseret på nærende og plejende 
ingredienser, som fremmer hudens naturlige bruningsproces. Fordelen 
ved denne pleje er, at din hud hurtigere tager imod farve, og denne 
holder længere.

• Beskytter din hud mod både UVA- og UVB-stråler
• Trænger hurtigt ind og føles let på huden
• Meget vandafvisende
• Rig på antioxidanter
• Carrot Oil fremmer huden naturlige bruningsproces

237 ml
Kr. 199,00

237 ml
Kr. 199,00

237 ml
Kr. 199,00
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Aftersun
Med Australian Golds indsigt i hudens behov efter en dag i solen kan 
du få det helt perfekte aftersunprodukt til dit akutte behov.
Vælg mellem oliefrie geler og reparerende lotions, og genskab din 
huds balance.

237 ml, Kr. 199,00

237 ml, Kr. 199,00

Oliefrie geler til rødme og ubehag

Soothing Aloe
Oliefri gel baseret på aloe vera, der genopretter 
hudens fugtbalance, hvis du har opholdt dig 
for lang tid i solen og oplever rødme. Den 
oliefri formel tillader din hud at afkøle, mens 
australske ingredienser og allantoin reparerer. 
Påfør straks efter en dag i solen. Kan bruges til 
både ansigt og krop.

Aloe Freeze Gel
Kølende, beroligende og lindrende aftersungel, 
der mindsker ubehag efter ophold i solen. Den 
praktiske spraypumpe hjælper med at fordele 
produktet og minimerer friktion. Aloe vera fugter 
og plejer.

Plejende og reparerende aftersunlotions

Moisture Lock
En fantastisk aftersun med aloe vera, 
E-vitamin, australsk tetræolie, ekstrakt fra 
solsikkefrø og olivenolie. Denne aftersun 
bevarer fugten i huden og holder den blød og 
glat. Perfekt efter en lang dag i solen.

Forever After
Denne aftersun er en 24 timers 
fugtighedscreme og tan extender med 
hampfrøekstrakt plus Triple Action antiældning. 
Hampfrøekstrakt indeholder usædvanlig høj 
koncentration af essentielle fedtsyrer, som giver 
øget hydrering. Synligt yngre tonet hud. Har en 
fristende duft af Warm Creamy Vanilla. Forever 
After er THC-drug free.

437 ml
Kr. 299,00

237 ml
Kr. 199,00

650 ml, Kr. 289,00





Hemp Nation Bodylotion
- tan extenders med hampefrøolie
Hemp Nation er en serie af produkter beriget med hampefrøolie og 
nærende ingredienser med en helt utrolig tekstur, der efterlader din hud 
silkeblød. 

Hampefrøkerneolien er beriget med omega fedtsyrer, vitaminer og 
mineraler, der sammen med en plejende trio af sheamør, jojobaolie 
og glycerin styrker din huds fugtbalance og evne til at bevare kulør og 
modvirke udtørring hele året rundt.

Hver lotion fra Hemp Nation er beriget med forskellige plejende 
ingredienser, innovative teknologier og dufte. Find din favorit, og mærk 
effekten af Hemp Nation.

• THC-drug free
• Soft focus effect med mikrosfærer
• Vitaminer og mineraler
• Unikke dufte
• Fedter ikke
• Vegansk og cruelty free
• Aftersunegenskaber
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Original
Skøn daglig pleje, der øjeblikkeligt 
gør huden fløjlsblød og smidig.
Sommerlig Tropical Dream-duft: 
Mango, fersken, rose og pære

Vanilla Pineapple
Med en innovativ vanilje- og ananasformel tilføres 
huden antioxidanter og enzymer, der nænsomt 
blødgør en krakeleret hudoverflade og giver en 
strålende glød og silkeblød hud.
Mild og sød duft:
Ananas, vanilje, citrus og melon

Sea Salt & Sandalwood
Beriget med Derma Dark™ Bronzer, der fremmer 
hudens egen pigmentdannelse, mens havsalt og 
sandeltræ balancerer fugtfaktoren i overhuden og 
reducerer hævelser.
Dyb og forfriskende duft:
Mørk rom, kokos, sandeltræ og fersken

Wild Berries & Lavender
Beroliger huden med lavendel og en formel med 
vilde bær, mens Never Fade Tatto Technology 
bringer farven frem i tatoveringer og modvirker 
farvetab.
Rund og beroligende duft:
Lavendel, bær og jasmin

White Peach & Hibiscus
Din huds cellefornyelse forbedres, og huden får 
en flot glød, mens oxidativ stress og ubalance 
afhjælpes. Velegnet til fin og stresset hud.
Blid og frisk duft:
Fersken, mandarin og ananas

535 ml - Kr. 289,00

535 ml - Kr. 289,00

535 ml - Kr. 289,00

535 ml - Kr. 289,00

535 ml - Kr. 289,00
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Agave & Lime
Agavekaktus kan modstå ekstremt tørre klimaer og 
hjælper tør hud med at booste fugtbalancen, mens lime 
udglatter hudoverfladen. Beriget med Derma Dark™ 
Bronzer, som stimulerer naturlig pigmentdannelse.
Frisk og syrlig duft: 
Lime og agavehonning

Sparkeling Citrus & Champagne Antiaging 
Kollageneffekt og blødgørende egenskaber 
til hud med tørre områder. 
Frisk og sød duft: 
Grape, fransk vin

NYHED 2022 - Eucalytus & White Tea
Velegnet til tør hud med Skin Barrier Repair-formel 
og beroligende egenskaber til stresset hud.
Frisk og mild duft:
Mynte, eucalyptus, vanilje

NYHED 2022 - Kiwi & Catus Water
Unique Microbiome-formel balancerer hudens 
naturlige mikrobiome egenskaber for at få en 
sundere hud, mens Kiwi og Cactus Water tilfører dyb 
fugt til en hydreret glød.
Frisk og mild duft:
Kiwi, jasmin og kokos

535 ml - Kr. 289,00

535 ml - Kr. 289,00

535 ml - Kr. 289,00

535 ml - Kr. 289,00



Hemp Nation Cocoa Dreams
Fugtighedscreme og Tan extender med ikonisk Cocoa Dreams duft.
 
Din solbrune kulør genoplives af patenteret DermaDark® Bronzer-
teknologi – en patenteret formel, der kan intensivere farvedannelsen dag 
efter dag, selv i fravær af solens UV stråler.
Kokos- og appelsinfrugtblanding forbedrer huden med vigtige 
næringsstoffer fra vitaminer, flavonoider, polyfenoler. Kokos, med 
sit høje indhold af essentielle elektrolytter, hjælper med at fugte og 
genoprette hudens fugtbalance. Appelsin har med sin høje koncentration 
af C-vitamin en effektiv antioxidantvirkning, der hjælper med at modvirke 
miljøbelastninger og samtidig fremme hudens sundhed.
 
Huden forynges og synligheden af rynker og fine linjer formindskes af 
mikrosfærer, der er i stand til at give huden en silkeagtig effekt.
 
Den ikoniske Cocoa Dreams-duft, der kendetegner Australian Gold 
solcreme, går ind i Hemp Nation-verdenen.
Noter af appelsin, citrus, banan, kokos, rose og vanilje giver huden en 
skøn sommer-duft 365 dage om året.
 
• Hydrating Complex: fugtgivende kompleks baseret på ren 

hampefrøolie
• Age Defying Blend: anti-aging aktive stoffer med A vitamin,  

B3 og E vitaminer samt Soft Focus Effect.
• Kokos- og appelsinfrugtblanding: kilde til vitamin- og oliephenoler
• DermaDark® Bronzer: melaninaktivatorer
• Cocoa Dreams Iconic Duft: Appelsin, Citrus, Banan, Kokos, Rose, 

Vanilje
• Uden THC, parabener eller farvestoffer
• Vegansk formel

535 ml - Kr. 289,00
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Hemp Nation - Body Wash og Body Scrub
Skøn serie af kropssæbeprodukter til daglig brug med hampefrøolie. 
Renser huden effektivt uden at strippe huden for dens naturligt 
beskyttende barriere. Plejer huden intenst i badet og efterlader den 
silkeblød. De ultra fine vulkanske pimpsten i Hemp Nation Body Scrub 
efterlader huden nænsomt poleret og giver mulighed for efterfølgende 
dybere pleje ved indsmøring af Hemp Nation Bodylotion. 
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Agave & Lime
Agavekaktus kan modstå ekstremt tørre klimaer og 
hjælper tør hud med at booste fugtbalancen, mens 
lime udglatter hudoverfladen. 
Frisk og syrlig duft: 
Lime og agavehonning

Sparkeling Citrus & Champagne Antiaging 
Kollageneffekt og blødgørende egenskaber 
til hud med tørre områder. 
Frisk og sød duft: 
Grape, fransk vin

Sea Salt & Sandalwood
Havsalt og sandeltræ balancerer fugtfaktoren i 
overhuden og reducerer hævelser.
Dyb og forfriskende duft:
Mørk rom, kokos, sandeltræ og fersken

NYHED 2022 - Kiwi & Catus Water
Unique Microbiome-formel balancerer hudens 
naturlige mikrobiome egenskaber for at få en 
sundere hud, mens Kiwi og Cactus Water tilfører dyb 
fugt til en hydreret glød.
Frisk og mild duft:
Kiwi, jasmin og kokos

235 ml - Kr. 239,00

235 ml - Kr. 239,00

235 ml - Kr. 239,00

235 ml - Kr. 239,00
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Til   
mænd

Hydrate by G Gentlemen
Ultra fugtgivende letvægtsformel særligt velegnet 
til mænd med Derma Dark™ Bronzer, der 
fremmer hudens naturlige brune farve. Indeholder 
ColorGuard Tattoo Technology, der beskytter 
tatoveringer mod afskalling og blegning.
Maskulin duft:
Appelsin, bergamot og cedertræ

535 ml - Kr. 329,00





Holkebjergvej 75 - 5250 Odense SV - tlf. 70271500
www.smoerdigind.dk - info@smoerdigind.dk


