
Et skånsomt valg til sensitiv hud



Skånsom solbeskyttelse og 
pleje med omtanke
Det skal være simpelt at leve hud- og miljøvenligt. Træf skånsomme 
valg i solen for din hud, dine børn og naturen med Smør Dig Ind 
solpleje.

Hudvenlig, allergivenlig & parfumefri
Smør Dig Ind solpleje anvender udelukkende svanemærkede og 
miljøtestede solfiltre og ingredienser og er anbefalet af Astma og Allergi 
Nordic. Din families sikkerhed for hudvenlig og skånsom solpleje.

Gode egenskaber
Smør Dig Ind-serien er

    certificeret af Svanemærket  
    100% dansk udviklet og produceret solcreme
    koralrevsvenlig 
    skånsom for den sensitive hud
    vegansk 
    anbefalet af Astma og Allergi Nordic
    vand- og svedfast

Bæredygtig emballage
    Æsken er fremstillet af 100% bæredygtigt genbrugsmateriale
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Smør Dig Ind Solfaktorspray SPF 50
Høj solbeskyttelse til sensitiv hud
SPF 50 Solfaktorspray fra Smør Dig Ind er velegnet til fin, sensitiv 
eller solintolerant hud og er særdeles velegnet til børn. Den lette 
spraylotionformel med aloe vera trænger hurtigt ind, klistrer ikke og er 
vand- og svedfast. 

Den skånsomme sammensætning af solfiltre giver komplet og stabil 
dækning af hele UV-solspektret i en hudvenlig og parfumefri formel.

Gode egenskaber
    Særligt velegnet til børn og sensitiv hud
    Høj UVA- og UVB-solbeskyttelse med SPF 50
    Vand- og svedfast
    Fugtgivende aloe vera og glycerin
    Antioxidantbeskyttelse med E-vitamin
    Parfumefri
    Vegansk og koralvenlig
    Æsken er fremstillet af 100% bæredygtigt genbrugsmateriale 

Fri for
    parfume
    kunstige farvestoffer
    nanopartikler 
    mikroplast
    oxybenzone, octinoxate og PABA

Indhold 200 ml - pris kr. 329,00
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Smør Dig Ind Solstift SPF 50
Smør Dig Ind Solstift SPF 50 til den sensitive hud er vandfast, effektiv 
og praktisk solbeskyttelse. Mild på huden og uden parfume. Velegnet til  
at beskytte følsomme ansigtsområder, der let bliver solskoldet, såsom 
læber, næse, kinder og ører. 

TIP: Kan med fordel også bruges lokalt på ar, pigmentering eller ved 
øjnene som ekstra solbeskyttelse. 

Gode egenskaber
    Særligt velegnet til børn og sensitiv hud
    Høj UVA- og UVB-solbeskyttelse med SPF 50
    Vand- og svedfast
    Parfumefri
    Nærende mandelolie og sheabutter
    Vandfri – ingen konservering

Fri for
    parfume
    kunstige farvestoffer
    nanopartikler 
    mikroplast
    oxybenzone, octinoxate og PABA

Indhold 30 ml - pris kr. 199,00
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Smør Dig Ind Aftersun
Aftersun er en fløjlsblød creme til den sensitive hud. Let og lækker i 
konsistensen og beriger huden med fugt og næring uden hverken at 
fedte eller klistre. Aftersun hjælper til at forhindre udtørring og rødme 
efter en dag i solen. Allantoin og glycerin er en Svanemærket og 
hudvenlig kombination, som har en beroligende virkning og sørger for 
at mindske irritation og støtte hudens reparationsevne. 

Den lette oliefri formel tillader huden at komme af med varmen og 
reducere ubehag ifm. med solskoldning.

Gode egenskaber
    Fri for parfume og olie
    Svanemærket og anbefalet af Astma og Allergi Nordic
    Velegnet til lindring af følsom og sart hud
    Trænger hurtigt ind
    Lindrer og beroliger
    Glycerin og allantoin fugter og blødgør
    Æsken er fremstillet af 100% bæredygtigt genbrugsmateriale 

Fri for
    parfume
    kunstige farvestoffer
    nanopartikler 
    mikroplast
    oxybenzone, octinoxate og PABA

Indhold 150 ml - pris kr. 229,00
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