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SUN SYSTEM
MAI MULT DECÂT
FOTOPROTECŢIE

Protecţie împotriva
deteriorării oxidative*

Acţiune protectoare
și hidratantă

Testat pe pielea sensibilă

M I L A N O  |  I TA L I A

*Test in vitro
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FORMULELE NOASTRE 
ÎNGRIJESC PIELEA, 

RESPECTÂND TOTODATĂ 
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR.
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SUN SYSTEM
MAI MULT DECÂT FOTOPROTECŢIE

Ingredientele active sunt adaptate pentru 
toate tipurile de piele, chiar și pentru cea 
mai sensibilă.

Formulele noastre oferă mult mai mult decât 
fotoprotecţie: ele protejează pielea împotriva 
deteriorării oxidative, asigurând maximum de 
confort și hidratare de durată.

EFICACITATE TESTATĂ ȘI SIGURANŢĂ DERMATOLOGICĂ

Încă din 1972, laboratoarele Ganassini au combinat descoperirile 
știinţifi ce și produsele cosmetice pentru a crea formule efi ciente și 

delicate, care să răspundă diverselor nevoi dermatologice ale pielii.
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ANGAJAMENT
PENTRU PROTECŢIA PIELII

EFICACITATE TESTATĂ SIGURANŢĂ DERMATOLOGICĂ

• Protecţie cu spectru larg, UVA și UVB

PROTECŢIE EFICIENTĂ

ACŢIUNE ELASTICIZANTĂ ȘI HIDRATANTĂ

• Cu adaos de Schisandra chinensis, 
pentru acţiune tonifi antă

• Ingrediente active hidratante, pentru a 
asigura confortul optim al pielii

MAI MULT DECÂT FOTOPROTECŢIE

COMPLEX PRO-ADN

• Pentru a proteja pielea împotriva efectelor 
dăunătoare ale razelor UV

• Efect antiîmbătrânire, antioxidant și protector

ACŢIUNE ANTIOXIDANTĂ

RĂSFĂŢ PENTRU PIELE

• Garantează o experienţă senzorială plăcută 
în timpul utilizării

TEXTURĂ LEJERĂ

FORMULE HIPOALERGENICE

TESTATE PE 5 METALE

TESTATE OFTALMOLOGIC

TESTARE HIPOALERGENICĂ
pe o selecţie de produse

RESPONSABILE PENTRU
SENSIBILIZAREA PIELII*
* Mai puţin de o parte la un milion fi ecare. Cantităţi mici 

pot fi responsabile de sensibilizarea pielii

TESTATE PENTRU A REDUCE RISCUL
DE APARIŢIE A SENZAŢIEI DE USTURIME
A OCHILOR

PRODUSELE DE PROTECŢIE SOLARĂ 
DESTINATE COPIILOR SUNT, DE ASEMENEA: 
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ANGAJAMENT
PENTRU PROTEJAREA PLANETEI

Hârtie cu certifi cat Forest
Stewardship Council® (FSC®)

Polietilenă (PE)* reciclabilă

Aluminiu

Tereftalat de polietilenă reciclabil 
(R-PET)

Fără prospect în interiorul cutiei

Pentru a limita infl uenţa ambalajelor 
noastre asupra planetei, ne străduim să 
folosim materiale reciclabile, care au 
impact redus asupra mediului:

Formulele noastre îngrijesc 
pielea, respectând totodată 
mediul înconjurător.

Pentru Rilastil, asumarea responsabilităţii presupune reducerea impactului asupra planetei, 
deoarece orice inovaţie este importantă, de la ambalaj și până la formula produselor.

FORMULE AMBALAJE

* Oricând sunt disponibile
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ACNESTIL
CREMĂ SEBOREGULATOARE
SPF 50+, 40 ml 
Emulsie cu textură lejeră, care are 
acţiune seboregulatoare, matifi antă
și calmantă.

Tipuri de piele
Piele sensibilă și predispusă la acnee

Caracteristici
Azeloglicină
Niacinamidă
Glicirizinat dipotasic
Vitamina E
Complex Pro-ADN

FOTOPROTECŢIE DERMATOLOGICĂ
TIMP DE 365 DE ZILE

Utilizare:
Agitaţi fl aconul înainte de utilizare, apoi aplicaţi 
produsul pe piele (cel puţin 2 mg/cm2) și masaţi blând, 
cu 30 min. înainte de expunerea la soare și apoi la 
fi ecare 2 ore sau mai des, în caz de înot frecvent sau 
transpiraţie excesivă.

Utilizare:
Aplicaţi produsul pe piele (cel puţin 2 mg/cm2) și masaţi blând, cu 30 min. înainte 
de expunerea la soare și apoi la fi ecare 2 ore sau mai des, în caz de înot frecvent sau 
transpiraţie excesivă.

Testat pentru a reduce riscul de 
usturime a ochilor

Testat pentru a reduce riscul de 
usturime a ochilor

Testat pentru a reduce riscul de 
usturime a ochilor
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FLUID 100
ULTRAPROTECTOR
SPF UVB 131 și UVA 53, 75 ml
Emulsie protectoare, creată special pentru 
fototipuri de culoare deschisă.

Tipuri de piele
Piele sensibilă și reactivă, cu modifi cări ale 
aspectului

Caracteristici
Vitamina E
Schisandra chinensis
Complex Pro-ADN

AGE REPAIR
CREMĂ ANTIÎMBĂTRÂNIRE 
PENTRU TEN
SPF 50+, 40 ml
Emulsie cremoasă, care reduce 
semnele vizibile ale fotoîmbătrânirii 
tenului.

Tipuri de piele
Piele sensibilă, predispusă la 
îmbătrânire prematură

Caracteristici
Complex reparator
Acid hialuronic
Complex Pro-ADN

*Test in vitro
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PROTECŢIE
PENTRU FAŢĂ

Testat pentru a reduce riscul de 
usturime a ochilor

LOŢIUNE CATIFELATĂ 
SPF 50+ și 30, 200 ml
Emulsie cu textură delicată
și nutritivă.

Tipuri de piele
Piele sensibilă și uscată

Caracteristici
Vitamina E
Alfa-bisabolol    
Gama-orizanol
Complex Pro-ADN  

Utilizare:
Aplicaţi produsul pe piele (cel puţin 
2 mg/cm2) și întindeţi-l uniform.

PROTECŢIE
PENTRU CORP

SPRAY TRANSPARENT 
SPF 50+, 200 ml
Spray transparent cu textură 
ultralejeră, care poate fi  folosit și pe 
pielea umedă.

Tipuri de piele
Toate tipurile de piele, chiar și 
pentru cea mai sensibilă

Caracteristici
Invizibil pe piele
Vitamina E
Alfa-bisabolol

Utilizare:
Pulverizaţi produsul pe piele (cel 
puţin 2 mg/cm2) și apoi masaţi 
blând, cu 30 min. înainte de 
expunerea la soare și apoi la fi ecare 
2 ore sau mai des, în caz de înot 
frecvent sau transpiraţie excesivă.

FLUID WATER TOUCH
SPF 50+, 50 ml
Conferă o senzaţie de catifelare, cu efect 
soft focus, fără să irite ochii.

Tipuri de piele
Toate tipurile de piele, chiar și pentru cea 
mai sensibilă

Caracteristici
Pudră matifi antă
Vitamina E 
Acid hialuronic
Fără uleiuri 
Complex Pro-ADN

Utilizare:
Agitaţi fl aconul, apoi aplicaţi produsul pe 
piele (cel puţin 2 mg/cm2) și masaţi blând, 
cu 30 min. înainte de expunerea la soare 
și apoi la fi ecare 2 ore sau mai des, în caz 
de înot frecvent sau transpiraţie excesivă.



7

LOŢIUNE CATIFELATĂ
PENTRU COPII
SPF 50+, 200 ml 
Emulsie sub formă de fl uid care se 
întinde ușor pe piele.

Tipuri de piele
Pielea sensibilă a bebelușilor și 
copiilor

Caracteristici
Gama-orizanol 
Orizanol
Vitamina E
Complex Pro-ADN
Fără parfum

Utilizare:
Aplicaţi produsul pe piele (cel puţin 
2 mg/cm2) și întindeţi-l uniform,
cu 30 min. înainte de expunerea
la soare.

SPRAY TRANSPARENT
PENTRU COPII
SPF 50+, 200 ml
Spray transparent cu textură ultralejeră, 
care poate fi  folosit și pe pielea umedă.

Tipuri de piele
Pielea sensibilă a bebelușilor și copiilor

Caracteristici
Vitamina E
Alfa-bisabolol
Complex Pro-ADN
Fără parfum 

Utilizare:
Pulverizaţi produsul pe piele (cel puţin 
2 mg/cm2) de la o distanţă de 5 cm și 
apoi masaţi blând, cu 30 min. înainte de 
expunerea la soare.

DUPĂ EXPUNEREA 
LA SOARE
PENTRU
FAŢĂ
ȘI CORP

PROTECŢIE PENTRU PIELEA 
SENSIBILĂ A BEBELUȘILOR
ȘI COPIILOR

SPRAY RĂCORITOR
DUPĂ PLAJĂ
200 ml
Emulsie fi nă sub formă de spray, 
care hidratează, împrospătează 
și calmează pielea, menţinând-o 
sănătoasă și elastică.

Tipuri de piele
Toate tipurile de piele, chiar și pentru 
cea mai sensibilă

Caracteristici
Schisandra chinensis  
Tapioca
Complex Pro-ADN

Utilizare:
Pulverizaţi uniform produsul pe 
pielea sensibilizată în urma expunerii 
la soare, și apoi masaţi blând pentru 
a favoriza absorbţia.
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Pasul 2

CUM PROTEJĂM PIELEA COPIILOR?

CUM APLICĂM PRODUSELE
PENTRU PROTECŢIE SOLARĂ?

Nu uitaţi să luaţi cu voi
tricou, pălărie și ochelari

de soare!

30
M

IN ÎNAIN
TE

APLICARE

Aplicaţi frecvent
o cantitate adecvată, mai ales în caz 
de expunere prelungită, transpiraţie 

intensă, după înot sau uscare.

Aplicaţi produsele cu factor
de protecţie solară cu 

cel puţin 30 de minute înainte
de expunerea la soare. 

REAPLICARE
FRECVENTĂ

Lăsaţi copilul să se 
bucure de soare.

Aplicaţi produsul cu 
factor de protecţie 
solară înainte de
a pleca de acasă.

Pasul 1

Pasul 3 Pasul 4
Reaplicaţi frecvent 
produsul pentru 
protecţie solară*.

Daţi-i copilului o pălărie, tricou
și ochelari de soare după-amiaza, 
când razele solare sunt mai 
puternice.

*Folosiţi o cantitate adecvată în caz de expunere prelungită la soare, transpiraţie excesivă, după înot sau uscare.
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UN PLUS DE HIDRATARE
AQUA INTENSE

HIDRATEAZĂ INTENS TENUL, DUPĂ EXPUNEREA LA SOARE

AQUA INTENSE
SPRAY, 100 ml
Concentrat hidratant cu textură 
lejeră și proaspătă, care poate fi  
folosit zilnic.

Tipuri de piele
Toate tipurile de piele

Caracteristici
 Acid hialuronic cu masă 
moleculară mare și mică

 Extract de Hamamelis virginiana
și sodiu PCA

Utilizare:
Pulverizaţi pe faţă dimineaţa și 
seara sau în caz de disconfort. 
Aplicaţi produsul de la distanţa 
minimă de 15-20 cm, cu ochii și 
gura închise. Nu inhalaţi!

AQUA INTENSE
SER GEL, 30 ml
Ser intens hidratant, cu efect 
antipoluare, ce protejează tenul 
împotriva agresiunii factorilor externi.

Tipuri de piele
Toate tipurile de piele

Caracteristici
 Acid hialuronic cu masă moleculară 
mare și mică

 Extract de Chondrus crispus

Utilizare:
Se aplică dimineaţa și seara, pe 
pielea curată și uscată.

AQUA INTENSE 72H
CREMĂ GEL, 40 ml
O cremă sub formă de gel, având 
textură ultralejeră, care hidratează 
intens și protejează bariera 
naturală a pielii.

Tipuri de piele
Toate tipurile de piele

Caracteristici
 Acid hialuronic
 Factor de stimulare a hidratării
 Ceramide

Utilizare:
Se aplică dimineaţa și seara,
pe faţă și gât.



10

SFATURILE RILASTIL
PENTRU EXPUNEREA CORECTĂ LA SOARE

SPF

Reaplicaţi 
frecvent 

produsele 
cu factor de 

protecţie solară*.

Protejaţi persoanele 
dragi, mai ales copiii 

și bebelușii.

Aplicaţi o cantitate 
adecvată de produs 

cu factor de protecţie 
solară, cu cel puţin

30 de minute înainte de 
orice expunere la soare.

Nu vă bazaţi prea mult 
pe umbrelă sau nori! 
Radiaţiile UV pătrund 
prin acestea, putând 

dăuna pielii.

Asiguraţi-vă că aplicaţi 
produsele de protecţie 

solară pe tot corpul, 
inclusiv pe coapse, gât, 

gambe, picioare
și urechi.

Purtaţi un tricou, 
pălărie și ochelari de 
soare, pentru a evita 

apariţia arsurilor 
solare.

Nu uitaţi să vă 
protejaţi chiar

și în apă.

*Folosiţi o cantitate adecvată în caz de expunere prelungită la soare, transpiraţie excesivă, după înot sau uscare.
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Aplicaţi întotdeauna 
produse cu factor de 

protecţie solară pentru 
a preveni riscul de arsuri 

solare, înroșire
și erupţii cutanate.

Evitaţi expunerea 
prelungită la soare, 

mai ales la orele 
prânzului și în cele 

mai călduroase 
momente ale zilei.

Alegeţi produsele 
de protecţie solară 
conform fototipului 

pielii, dar și în funcţie 
de momentul zilei 

și locul expunerii la 
razele solare.
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SFATURILE RILASTIL
PENTRU O ATITUDINE PRIETENOASĂ FAŢĂ DE MEDIU

Nu folosiţi plastic 
de unică folosinţă.

Nu irosiţi prea 
multă apă în 

timpul dușului.

Nu lăsaţi nimic
pe plajă, în afară 
de urmele pașilor 

pe nisip.

Folosiţi o 
sticlă de apă 
reutilizabilă.

Nu luaţi 
nimic de pe 

plajă.

Respectaţi animalele, 
deoarece nu sunt 

jucării.

Folosiţi o 
scrumieră pentru 
scrum și mucuri 

de ţigară.

Menţionaţi aceste 
sfaturi prietenilor 

voștri.

Folosiţi produse 
care sunt 

prietenoase
cu mediul.
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Urmăriţi-ne pe

Produse disponibile în famaciile

și online pe www.springfarma.com

WWW.RILASTIL.RO

https://www.facebook.com/RilastilRomania
https://instagram.com/rilastilromania?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.rilastil.ro
https://www.catena.ro



