
Cea mai bună protecție a pielii, cea mai bună soluție pentru tine!





 
„Summer Care” este o nouă linie dermatocosmetică de înaltă performanță, 
cu creme de protecție solară Hi-tech, combinate cu Prebiotice & Probiotice și 
ingrediente active anti-aging. O sinergie protectoare care ajută la obținerea 
unui bronz de invidiat, protejează eficient bariera naturală de protecție a 
pielii și încetinește îmbătrânirea celulară.

FILTRE SOLARE COMBINATE CU PREBIOTICE ȘI 
PROBIOTICE ORGANICE: O SINERGIE INOVATOARE 
PENTRU CEA MAI COMPLETĂ PROTECȚIE A PIELEI!



Razele UVA și UVB sunt foarte agresive, ele pătrund în adâncime și dăunează colagenului 
și elastinei. Mai mult, ele modifică Microbiota Cutanată, adică comunitatea de bacterii 
bune care apără în fiecare zi pielea de agresiunile externe și o menține sănătoasă.

Pentru a păstra aceste micro-organisme ale pielii, este necesar să le menținem vitalitatea 
și echilibrul. Gama de îngrijire solară Summer Care a fost special dezvoltată de Selenia 
Italia pentru protecția ta și utilizează Prebiotice & Probiotice, îmbunătățind mecanismele 
naturale de apărare ale pielii.

FILTRE SOLARE & PRE-PROBIOTICE: 
O COMBINAȚIE PERFECTĂ PENTRU PROTECȚIA PIELII!





LOVE FOR THE SUN, 
LOVE FOR THE SKIN!

Soarele este sursa naturală de energie, 
vitalitate, bunăstare fizică și psihică: un 
adevărat aliat capabil să îmbunătățească 
apărarea naturală a organismului, să 
mărească producția de vitamina D, să 
fixeze calciul în oase și să stimuleze o bună 
dispoziție.

Să-ți iubești pielea este primul pas către 
un bronz sigur.

Produsele solare Summer Care sunt potrivite 
pentru toate tipurile de piele, chiar și pentru 
cele mai sensibile și delicate.



CELE CELE MAI BUNE INGREDIENTE ACTIVE  
PENTRU O PIELE RESPONSABILĂ 

 
O piele sănătoasă și hidratată este punctul de plecare pentru a obține un bronz perfect și 
de lungă durată. Întreaga gamă de produse este îmbogățită cu o varietate de substanțe 
active capabile să contracareze deshidratarea, sensibilitatea și uscăciunea generate de 
expunerea la soare.

Summer Care este o linie dermatocosmetică cu o textură ultra-ușoară și proaspătă pentru 
o senzație imediată de bine cu textură imperceptibiă la atingere. Pielea pare radiantă și 
învăluită instantaneu într-un parfum delicat de vară.



CUM NE PUTEM PROTEJA PIELEA?   

Cu linia Summer Care, pielea este protejată de îmbătrânirea 
foto-indusă și de radicalii liberi datorită combinației de filtre 
cu spectru larg anti-UVA și anti-UVB și pre & probiotice.

• Razele UVA: Pătrund adânc până în derm, fiind principalul 
responsabil pentru fotoîmbătrânirea pielii. Fac pielea 
uscată, puțin elastică, cu pete și riduri.

• Razele UVB: Pătrund mai puțin adânc decât razele UVA, 
provocând arsuri și erupții cutanate.

RAZE UVA ȘI UVB: PERICOLE PENTRU PIELE!

*

*





Acțiunea razelor UV: 

1. Provoacă eritem
2. Cauzează deshidratarea
3. Provoacă apariția ridurilor
4. Stimulează îmbătrânirea prematură
5. Dăunează microbiotei pielii
 

MICROBIOTA ALTERATĂ



SUMMER CARE - SELENIA ITALIA:

1. Protejează împotriva UV
2. Ajută la menținerea hidratării
3. Combate îmbătrânirea
4. Îmbunătățește bronzarea
5. Protejează microbiota pielii
 

MICROBIOTA PROTEJATĂ ȘI 
ECHILIBRATĂ 



CREMĂ DE SOARE SPF50

Crema solară pentru față si corp cu protectie ridicată, 
recomandată pentru prima expunere la soare, 
pentru fototipuri ușoare și pentru pielea copiilor. 
Protecția solară ridicată, combinată cu prebiotice & 
probiotice și ingrediente active anti-aging, protejează 
frumusețea pielii, microbiota pielii și previne apariția 
petelor solare.

Cu extract de Urucum, o floare sud-americană cu 
acțiune protectoare împotriva leziunilor celulare 
cauzate de razele UV, unt de shea, vitamina E și 
proteine hidrolizate din soia și grâu.

 
Format: 150ml
Format: 75ml (kit de călătorie)



CREMĂ DE SOARE SFP50 
ANTI-AGING

Cremă solară anti-aging pentru față cu protectie ridicată 
și îmbogățită cu prebiotice & probiotice, ingrediente 
active anti-aging și antioxidante. Păstrează sănătatea 
pielii, prevenind deshidratarea și foto-îmbătrânirea.

Cu extract de Urucum, Unt de Shea, Ulei de Măsline, 
Tocoferol și Tricomplex, un ingredient activ capabil să 
acționeze asupra colagenului, crescând sinteza acestuia 
și protejându-l de degradare.

Format: 75ml



CREMĂ DE SOARE SFP30

Cremă solară pentru față și corp cu protectie medie, 
recomandată tenului mediu-deschis, pentru prima 
și ulterioarele expuneri la soare. Protecție solară 
ridicată, combinată cu prebiotice & probiotice și 
ingrediente active anti-aging, protejează frumusețea 
pielii, microbiota și previne apariția petelor solare.

Cu extract de Urucum, Polymnia Sonchifolia și 
Vitamina E.

Format: 150ml



CREMĂ AFTER SUN ANTI-AGING

Cremă moale revitalizantă după soare pentru 
față și corp. Îmbogățită cu ingrediente active 
anti-aging, calmante și emoliente. Ideală pentru 
refacerea hidratării, calmarea pielii iritate și roșie. 
Formulă ușoară, non-grasă, care permite pielii 
să-și recapete starea naturală de bine. Delicat 
parfumată și intens hrănită, pielea rămâne moale, 
mătăsoasă și proaspătă.

Format: 200ml
Format: 75ml (kit de călătorie)

Cu Acid Hialuronic, Ulei de Argan, Unt de Shea și 
Pantenol.



KIT SOLAR SUMMER CARE SELENIA ITALIA

Inspirați de pasiunea noastră pentru 
călătorii și confort, am conceput o geantă 
impermeabilă elegantă, perfectă  pentru 
o vacanță liniștită și fără arsuri, unde poți 
ține  produsele tale preferate de soare. 

Un kit care conține toate elementele 
esențiale pentru vacanța dvs.:

1. O protecție ridicată pentru față și corp.
2. After sun, calmează și hidratează pielea.

Datorită cutiei practice și rezistentă la apă, vei 
avea la îndemână rutina solară ideală pentru 
a-ți hrăni și proteja pielea în timpul expunerii 
la soare.





Pasul 1: 
 Pregătitrea și Reînnoirea Pielii

După iarnă, pielea de pe față și corp este 
deshidratată și îngroșată. Strategia potrivită 
pentru a începe este să o pregătiți folosind 
un scrub exfoliant și drenant în timpul 
dușului. În acest fel, celulele moarte sunt 
îndepărtate și este favorizat turnover-ul 
celular: bronzul va fi de lungă durată și mult 
mai omogen. Mai indicat ar fi să oferi pielii 
un tratament profesional de exfoliere.
 

Sfaturile noastre 
pentru un bronz sănătos 

și de lungă durată!



Pasul 3: 
Hidratarea și Calmarea Pielii

După expunerea la soare, este esențial 
să aplicați un produs after sun, bogat 
în substanțe cu proprietăți hidratante 
și format din cantitatea potrivită de 
uleiuri, care să ajute pielea la refacerea 
peliculei hidrolipidice.

Pasul 2:
Protejarea și Apărarea Pielii

Alegerea cremei solare potrivite este 
esențială deoarece, în absența unei 
protecții adecvate, pielea este supusă 
foto-îmbătrânirii, adică îmbătrânirea 
cauzată de expunerea excesivă la soare. 
Aplicarea repetată a cremei de protecție 
solară cu frecvența potrivită și după 
fiecare baie, precum și evitarea expunerii 
în orele de maximă însorire, asigură 
o protecție eficientă și sigură pentru 
bunăstarea pielii în timp.



PENTRU UN BRONZ PERFECT: 
BEA APĂ ȘI MĂNÂNCĂ SĂNĂTOS

Vara este o perioadă de mare stres pentru piele; de aceea este 
important să profităm de toți antioxidanții pe care îi oferă natura, 
consumând fructe și legume. Principalii antioxidanți naturali 
găsiți în fructe și legume sunt:
 
• Carotenoidele, conținute în legumele cu frunze verzi 

și în alimentele portocalii și roșii (morcovi, caise etc.). 

• Licopenul, prezent de exemplu în roșii, pepeni  verzi și   grepfruit. 

• Vitamina C, prezentă în citrice, căpșuni și kiwi.

Pe lângă dietă, este important să nu uiți să bei o cantitate mare 
de apă pentru o piele tonică si hidratată.





Sănătatea și frumusețea pielii și a  
oamenilor au fost întotdeauna în 

centrul atenției noastre.






