
IDEALNY SPF POD MAKIJAŻ
Nakładanie warstwy SPF to prawdopodobnie najważniejszy krok w pielęgnacji

skóry. Jednak ze względu na tłustą konsystencję i białe pozostałości, zbyt
często nakładanie go jest trudnym zadaniem, zwłaszcza jeśli poprzedza

wykonanie makijażu. Na szczęście, niezawodna ochrona przeciwsłoneczna i
świetlista cera nie wykluczają się wzajemnie.

Dla męskiej skóry
Dla męskiej wymagającej skóry męskiej został stworzony
krem - żel Biotherm Homme. Intensywna pielęgnacyjna
nawilżająca z SPF 14 i przeciwutleniaczami chroniąca
przed promieniami UV i wpływami środowiska. 

Biotherm Homme Żel do twarzy
SPF14

Krem do twarzy
159,99 zł 213,69 zł

https://www.douglas.pl/pl/b/biotherm/biotherm-homme/b0057


Dla skóry suchej
Dzięki zawartości przeciwutleniaczy ten jedwabisty filtr
przeciwsłoneczny do twarzy zapewnia lekką jak
powietrze ochronę, która doskonale sprawdza się
zarówno samodzielnie, jak i pod makijażem. 

Classic Face SPF 30 - Cucumber
Krem do opalania

191,29 zł

Na wielkie wyjścia
Idealny do poprawek na wielkie wyjście. Może być
stosowany samodzielnie lub jako wykończenie na

podkład, zawiera delikatne składniki i filtr ochronny
SPF 15.

Mineral Wear® Loose Powder
SPF 16
Puder

79,69 zł

Dla fanki minimalizmu
Ten lekki preparat nawilżający SPF 30, dzięki pełnemu
spektrum pokrycia UVA i UVB chroni przed szkodliwym
działaniem czynników środowiskowych, a odcień
koryguje niedoskonałości skóry i wygładza cerę.

Tint & ProtectSkin Perfecting
SPF 30 Tinted Moisturiser

Krem BB
471,39 zł



Dla skóry dojrzałej
Krem 365 Skin Repair od Lancaster zwalcza w 100%
wszystkie przyczyny starzenia się skóry. Dodatkowo
wspomagana jest naprawa i ochrona przed różnymi
uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV.

366 Cellular ElixirSkin Repair
Day Cream SPF 15

Krem na dzień
277,99 zł 297,29 zł

Dla fanki sportu
Shiseido Sports BB SPF 50+ łączy zalety kremu BB z

silnym filtrem przeciwsłonecznym i jest idealny do
wszystkich zajęć na świeżym powietrzu. Dzięki

technologii QuickDry Twoja cera wygląda świeżo
nawet po wysiłku!

Sports BB
Krem BB
140,99 zł

https://www.douglas.pl/pl/b/lancaster/366-cellular-elixir/b010901
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