
RAD SPF 15
De intelligente zonbescherming voor het hele gezin.

RAD SPF 15 is de perfecte dagelijkse bescherming tegen de schadelijke invloeden van UVA en 
UVB stralen. De zonnefilters en zonnereflectoren die in dit product aanwezig zijn, hebben een 
SPF 15 terwijl de natuurlijke antioxidanten (vitamine C, vitamine E, Beta-caroteen) een hogere 
bescherming tegen de zon bieden en de door zon beschadigde huid herstellen.

ALPHA DAY LOTION SPF 15
De intelligente zonbescherming voor de vette of vochtarme huid of de huid met pigmentvlekken. 
Alpha Day Lotion bevat zonnefilters en zonnereflectoren met SPF 15 die de huid beschermen 
tegen schadelijke UVA en UVB stralen. De zonbeschermende crème is ook verrijkt met melkzuur 
voor een gladde, stralende huid met gelijkmatige teint.

WAAROM BEVAT RAD/ALPHA DAY LOTION GEEN HOGERE SPF?
RAD/Alpha Day Lotion bevat een combinatie van absorberende, organische zonnefilters en een 
lichtreflecterende, fysische zonnefilter. De dosis absorberende zonnefilter is gelijk aan SPF 4. 
Het is wetenschappelijk bewezen dat hoge doseringen absorberende UV-filters schade kunnen 
toebrengen aan de huid. Deze filters in hoge concentratie worden door UV-stralen afgebroken 
en omgezet naar vrije radicalen in de huid. Vrije radicalen beschadigen de huidcellen en breken 
de vitamines in de huid af. Dit leidt tot een slecht functioneren van de huid met voortijdige 
veroudering, verdikte huid, pigmentvlekken en schade aan de haarvaten (couperose) als gevolg.  

BIEDT DE SPF 15 IN RAD/ALPHA DAY LOTION VOLDOENDE BESCHERMING?
De SPF 15 in RAD/Alpha Day Lotion verwijst naar de bescherming die de zonnefilters bieden. 
RAD en de Environ moisturisers zijn echter ook rijk aan natuurlijke antioxidanten. Deze 
antioxidanten verhogen de zonnebescherming van je product aanzienlijk. Ze bestrijden de vrije 
radicalen waardoor de huidcellen intact blijven en normaal blijven werken. Dit resulteert in een 
jeugdige, egale, stralende huid. Vergeet ook niet dat de vitamine A in de Environ moisturisers je 
ook beschermt tegen zonlicht en dus je SPF aanzienlijk verhoogt. Bovendien laat de SPF 15 de 
aanmaak van vitamine D in het lichaam toe. Vitamine D is onmisbaar voor sterke botten, maar 
ook voor een gezonde huid.

WAAROM MOET JE RAD/ALPHA DAY LOTION ELKE DAG, WINTER EN ZOMER EN OOK 
OP EEN BEWOLKTE OF REGENACHTIGE DAG AANBRENGEN?
Inderdaad, UVB stralen zijn in veel mindere mate aanwezig in de winter. Maar UVA stralen zijn 
heel het jaar door aanwezig en worden niet tegengehouden door wolken of glas. Je wordt dus 
elke dag blootgesteld aan UVA-straling. Dit zijn de grote boosdoeners voor huidveroudering: ze 
beschadigen de collageen- en elastinevezels in je huid waardoor rimpels en verslapping zichtbaar 
worden. Bovendien breken de UVA-stralen zowel de vitamines in de huid af als de vitamines 
aanwezig in de Environ moisturisers die je op je huid smeert. Wil je dus een langer effect van je 
crème, bescherm deze dan met RAD of Alpha Day Lotion.

HOE VAAK GEDURENDE DE DAG MOET JE RAD/ALPHA DAY LOTION AANBRENGEN?
Ben je een langere tijd blootgesteld aan de zon smeer dan je RAD/Alpha Day Lotion om het 
anderhalf uur (zongevoelige huid) of om de twee uur op de huid. Alhoewel RAD/Alpha Day Lotion 
water-resistant is, adviseren we je toch om na elke duik in het water opnieuw te smeren. Let er 
ook op dat je je zonnecrème 20 minuten voor het blootstellen aan de zon aanbrengt.
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