
זוכה פרס נובל בכימיה!

Nobel Prize
Winning Antioxidant





Advances for greater skin rejuvenation
SAL products are the result of researches and 
developments carried out by the best and most 
experienced doctors around the world, who manage 
an active practice and are in constant contact with 
patients. These products stem from groundbreaking 
research and enable maximum results in the field of 
skin optimization. These developments provide not 
only an effective response to existing skin problems 
but are also the perfect solution to delaying and 
preventing future needs. 

הישגים טכנולוגיים חדשניים להצערת העור:
מוצרי SAL הינם תוצר של מחקרים עדכניים ופיתוחים אשר נערכו על 

ידי רופאים מן השורה הראשונה ברחבי העולם, המנהלים פרקטיקה 

פעילה ובאים במגע יום יומי עם מטופלים. המוצרים מבוססים על 

מרכיבים חדשניים ויעילים ביותר המיוצרים בטכנולוגיות מתקדמות, 

ועל כן מאפשרים תוצאות מיטביות בתחום שיקום העור. פיתוחים 

אלו אינם מהווים רק מענה אפקטיבי לצרכים הקיימים בעור בהווה 

אלא מספקים הפתרון המושלם לעיכוב ולמניעת בעיות בעתיד.



ANTIOXIDANT    אנטי אוקסידנט 

Free radical is a generic term that describes reactive molecular species, such 

as reactive oxygen. Radicals are known to be harmful to living organisms and 

are said to be the cause of 90%of today's diseases (Vitamin C60 Bioresearch 

Corp, 2006). They are produced in abundance by ultraviolet radiation, irritant 

chemical substances (including many ingredients found in cosmetics), stress, 

unstable environments and lifestyle risk factors such as smoking, poor diets 

and alcohol consumption.

Due to their high reactivity rate, radicals attack and destroy living tissue from 

the moment they are created. SAL Antioxidant ensures prevention and relief to 

various types of skin damage. It facilitates healthy skin indefinitely and treats 

existing ailments and illnesses that plague the skin- the human body's largest 

organ, in the long term.  Our antioxidant series is just part of the groundbreaking 

SAL skin care system, which will bring you closer to having truly healthy skin 

and visible results.

ייתכן שהמושג "רדיקל חופשי" אינו מעסיק אתכם, אך זהו מונח כללי המתאר מקטעים 
מולקולאריים בלתי יציבים כגון חמצן ריאקטיבי, הידועים כמקור המזיק העיקרי לאורגניזם 

מיוצרים  החופשיים  הרדיקלים  בימינו.  למחלות  מהסיבות  כ-90%  להם  ומיוחסים  החי 

רבים  )כולל  כימיקלים מגרים  סגולה,  אולטרה  קרינה  גדולות תחת השפעה של  בכמויות 

מאוזנת,  לא  תזונה  עישון,  כמו  סיכון  וגורמי  הסביבה  נזקי  מתח,  הקוסמטיקה(,  ממרכיבי 

צריכת אלכוהול ועוד. מכיוון שהמבנה המולקולארי של רדיקל חופשי הינו בלתי יציב )מאד 

ריאקטיבי(, מרגע היווצרותו הוא תוקף רקמה חיה והורס אותה. 

נוגדי חמצון ) אנטי-אוקסידנטים ( עוצמתיים במוצרי SAL מתקנים נזקים קיימים, מונעים 

נזקים עתידיים ומגנים על העור, האיבר הגדול ביותר בגוף, מפני פגיעה. התכנון המדויק 

של קו המוצרים מבטיח שמירה על עור בריא למשך זמן בלתי מוגבל וכן תמיכה וטיפול 

בתחלואיו.

שימוש מתמיד במוצרים החדשניים של SAL המותאמים באופן אישי ע"י גורם מקצועי, מביא 

לתוצאות ניכרות לעין - שיקום וחיזוק מבנה העור.



F+APP ESSENCE

Fullerene ("Radical Sponge®") is the result of a Nobel Prize-
winning micro-carbon technology that utilizes surface areas to 
absorb and eliminate free radicals. It is 125 times more effective 
than vitamin C in protecting the outer layer of the human skin 
(Epidermis). 

F+APP: the synergistic combination of Fullerene (F) and APP 
to provide the most powerful effect possible that science is able 
to offer today.

APP (Apprecier) is a novel vitamin C derivative that can 
permeate into cells of the inner skin layer (Dermis), 10-100 
times deeper than conventional vitamin C derivatives, to correct 
and prevent skin from aging. 

Hyaluronic acid and botanic extracts are also used to 
retain moisture in the skin. 

This product is suitable for all skin types. Follow the instructions 
of your doctor/esthetician.

F+APP  סרום פולרן
50 ml

סרום על בסיס פולרן - אנטי אוקסידנט עוצמתי במיוחד.
להאטת הזדקנות העור, הגנה על סיבי הקולגן ועידוד בנייתם. 

מתאים לכל סוגי העור.

טכנולוגיית  פרי  פיתוח,  תוצר  הינו   )"Radical Sponge®"( פולרן 
פולרן  של  המולקולארי  המבנה  לכימיה.  נובל  פרס  זוכת  מיקרו-קרבון 

מאפשר ספיחת רדיקלים חופשיים והשמדתם. פעולתו של פולרן כנגד 

 C ויטמין  של  זהה  מיכולת  פי 125  עוצמתית  הינה  חופשיים  רדיקאלים 

להגנה על האפידרמיס. 

F+APP הוא שילובו של פולרן (F) עם APP לאפקט הסינרגטי העוצמתי 
ביותר שהמדע מציע כיום.

APP הינה נגזרת חדשנית של ויטמין C המאפשרת טיפול אינטנסיבי 
בשכבות  הנמצאים  התאים  תוך  אל  חדירתו  ע"י  ההזדקנות  בתופעת 

העמוקות של הדרמיס. חדירתו של APP עמוקה עד פי 100 יותר מזאת 

רגיל, תכונה המאפשרת לו יכולת גבוהה בתיקון   C הרגילה של ויטמין

נזקים, מניעת הזדקנות והזנת העור.

חומצה היאלורונית ותמציות בוטניות לשמירה על לחות מתמשכת בעור.

אופן השימוש: בהתאם להנחיות המטפל.
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WHITEN & CORRECT הבהרה ושיקום

Over  extended periods of time, the exposure to the sun, urban environments 

and lifestyle conditions lead to skin aging, discoloration, loss of elasticity and 

the formation of fine lines and wrinkles. These symptoms may be the result of 

pigmentation disorders, collagen breakdown and moisture loss.

SAL's Whiten & Correct product line offers high-end repair and whitening 

solutions to improve your skin's appearance and complexion, and to protect 

it from future damages.

אורך החיים המודרני בנוסף לקרינת השמש, חושף את עורנו באופן יומיומי להשפעות 
פגיעה  פיגמנטציה(,  )בעיות  בגוון  שינויים  העור:  של  מוקדם  לבלאי  המובילות  מזיקות, 

במבנה הקולגן וביכולת לייצור קולגן תקין, אובדן האלסטיות והחיוניות של הרקמה ואובדן 

רב של לחות.

סידרת מוצרי ההבהרה והשיקום של SAL מציעה פתרונות מן המתקדמים בעולם להבהרה 

ולתיקון נזקי הקרינה, במטרה לשפר את מראה העור ולחזק את יכולת ההגנה שלו מפני 

נזקים עתידיים.



EGF (Epidermal Growth Factor): Stimulates the generation 
of new skin cells, to refine wrinkles and prevent the forming of 
new wrinkles.

IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor): Biochemically supports 
the activity of EGF.

Hydrolized Elastin: Segments of Elastin protein, able to 
penetrate deep into the skin.

Polyol soluble licorice extract P-T (40): Galabridin whitens 
the skin by preventing the synthesis of melanin. Accelerates 
anti-aging processes and provides antimicrobial support.

Ascorbyl Tetraisopalmitate: A stable derivative of Vitamin 
C, to support anti aging processes and as an antioxidant.

This product is suitable for all skin types. Follow the instructions 
of your doctor/esthetician.

תרכיז עוצמתי לשיקום ולזירוז בניה תקינה של הרקמה. מיועד 
לטיפול בהזדקנות העור, לתחזוקה שותפת לאחר טיפולי פילינג 
וכן במצבים בהם העור זקוק לשיקום אינטנסיבי ומהיר. מתאים 

לשימוש בכל סוגי העור.

EGF (Epidermal Growth Factor)i: פקטור גדילה אפידרמלי 
של  הופעתם  ומצמצם  כתמים  מראה  משפר  תאים,  בנית  המעודד 

קמטים וקמטוטים.

IGF-1(Insulin-Like Growth Factor)i: פקטור גדילה דמוי 
 EGF של  פעולתו  את  המחזק  עוצמתי  גורם  פפטיד(,  )פולי  אינסולין 

בבניית תאים חדשים ותקינים. 

Hydrolized Elastin )אלסטין שעבר חיתוך(: מקטעים זעירים 
של חומצות אמינו מחלבון האלסטין, בעלי יכולת חדירה לעומק העור.

)P-T )40 תמצית רב כהלית של שורש צמח הליקוריש: מכילה 
מלנין.  הפיגמנט  ייצור  בלימת  ע"י  העור  את  המבהיר   Galabridin

מעכבת תהליכי הזדקנות תאים ובעלת פעילות אנטי בקטריאלית.

של  ופעילה  יציבה  נגזרת   :Ascorbyl Tetraisopalmitate
ויטמין C, תומכת בטיפול אנטי אייג'ינג ומשמשת כאנטיאוקסידנט.

אופן השימוש: בהתאם להנחיות המטפל.

IEG-ELASTIN BROTH
תרכיז פקטורי גדילה )IEG+EGF( ואלסטין 

30 ml 
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Acmella oleracea Extract: Phyto-extract containing neuropeptides that reduce the 
contraction of muscles around the eyes to prevent and refine wrinkles.

Hydrolized Rice Bran, Glycine soja protein and Bio-Yeast protein: An active complex 
that protects the integrity of collagen and elastin bundles and improves blood circulation, to 
reduce puffiness and dark circles.

EGF (Epidermal Growth Factor): Stimulates the generation of new skin cells, to refine 
wrinkles and prevent the forming of new wrinkles.

Ascorbyl Phosphate (AP): Vitamin C derivative that protects the eye area from free radicals 
created by UV radiation. Smoothes the skin surrounding the eyes and boosts the production 
of collagen.

This product is suitable for all skin types. Follow the instructions of your doctor/esthetician.

EYE CREAM
קרם עיניים )פקטור גדילה + נוירו-פפטידים(

15 g

קרם עיניים משקם בעל חמש פעולות עוצמתיות. מבוסס על נוירו-פפטידים למיצוק ולטישטוש 
קמטי הבעה, פקטור גדילה אפידרמלי לבנייה וחידוש אינטנסיביים, אנטי-אוקסידנט להזנה 
ולהגנה וכן ביו-פפטידים התורמים לשיקום מבנה העור ולשיפור במראה של עיגולים שחורים 

ונפיחויות באזור העיניים. מתאים לשימוש בכל סוגי העור.

על  המשפיעים  לניורופפטידים  צמחי  מקור  אולרסאה(:  )אקמלה   Acmella Oleracea תמצית 
הפחתת כיווץ שרירי ההבעה.

הדם, משמש  זרימת  את  המשפר  אקטיבי  קומפלקס  ושמרים:  סויה  אורז,  פרוטאינים של שעורת 
שחורים  עיגולים  הופעת  מצמצם  חופשיים.  רדיקלים  מפני  הדרמיס  מבנה  על  ומגן  כאנטי-אוקסידנט 

ונפיחויות וממצק את הרקמה.

משפר  תאים,  בנית  המעודד  אפידרמלי  גדילה  פקטור   :(EGF) Epidermal Growth Factor
מראה כתמים ומצמצם הופעתם של קמטים וקמטוטים.

אסקורביל פוספט (AP): נגזרת יציבה וחזקה של ויטמין C, להגנה מפני רדיקלים חופשיים ולתמיכה 
בייצור סיבי הקולגן בעומק הדרמיס.

אופן השימוש: בהתאם להנחיות המטפל.



Polyol soluble licorice extract P-T (40): Galabridin whitens the skin by preventing the 
synthesis of melanin. Accelerates anti-aging processes and provides antimicrobial support.

Stearyl Glycerrhetinate (SG): Inhibits pigmentation, inflammation, irritation and skin 
allergies resulting from exposure to the sun's UVB radiation.

Amino acid blend & hyaluronic acid: To retain moisture in the skin, smoothen and soften 
skin texture.

Vitamines C & E are utilized for their antioxidant abilities.

This product is suitable for all skin types. Follow the instructions of your doctor/esthetician.

LICOEX CREAM
)Licoex Cream( קרם ליקואקס

30 g 

בטיפולי  תמיכה  וכן  פילינגים  כגון  טיפוליות  התערבויות  לאחר  ומיובש  פגום  עור  לשיקום 
פיגמנטציה. מתאים לשימוש בכל סוגי העור.

P-T (40) תמצית רב כהלית של שורש צמח הליקוריש: מכילה Galabridin המבהיר את העור ע"י 
בלימת ייצור הפיגמנט מלנין. מעכבת תהליכי הזדקנות תאים ובעלת פעילות אנטי בקטריאלית.

תשדורת  חלבוני  המעכבת  גליצרטית  חומצה  של  נגזרת   :(Stearyl Glycerrhetinate) SG
כתגובה  הנוצרים  בעור,  אלרגיות  ותגובות  גירויים  מפחיתה  המלנין.  פיגמנט  ייצור  בתהליך  המעורבים 

לחשיפה לקרינת UVB של השמש.

תערובת חומצות אמינו בשילוב עם חומצה היאלורונית: אוגרת לחות לאורך זמן ושומרת על מרקם 
עור חלק ורך.

ויטמינים C + E: אנטי-אוקסידנטים לשיקום, שימור ותחזוקה.

אופן השימוש: בהתאם להנחיות המטפל.
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Alpha Arbutin: Inhibits melanin production, diminishes 
blemishes and reduces pigmentation.

Pentylene Glycol: Acts as an anti-bacterial agent.

Hedera helix (Ivy) extract: An anti-inflammatory agent.

Vitamines C & E are utilized for their antioxidant abilities.

This product is suitable for all skin types. Follow the instructions 
of your doctor/esthetician.

WHITENING LOTION
תרכיז הבהרה אלפא-ארבוטין

50 ml

אשר  הידרוקינון,  של  וחדשנית  אפקטיבית  נגזרת  של   7%
פותחה ביפן. מוצר ייחודי המתאים לשימוש גם בקיץ, בהריון 

ובהנקה! מומלץ לשימוש לאחר טיפולי לייזר.

הידרוקינון  של  נגזרת  ארבוטין(:  )אלפא   Alpha Arbutin
הפועלת ביעילות להבהרה ולבלימת הפרשת יתר של הפיגמנט מלנין.

Pentylene Glycol )פנטילן גליקול(: בעל תכונות אנטי בקטריאליות.

תמצית IVY )צמח הקיסוס(: חומר נוגד דלקתיות בעור.

ויטמינים C+E: אנטי-אוקסידנטים להבהרה, שיקום, שימור ותחזוקה 
של הרקמה.



Alpha arbutin & Kojic acid: A highly potent complex of 
supreme skin lighteners utilized to inhibit melanin production, 
to diminish blemishes and reduce dark spots.

Hyaluronic acid: Acts as a natural moisture-protection agent 
that retains the level of moisture in the skin.

Aloe barbadensis Pueraria lobata leaf and Chlorella vulgaris 
work together to maximize moisture retention.

Dipotassium Glycyrrhizinate: Employed as an anti-
inflamatory agent.

This product is suitable or all skin types. Follow the instructions 
of your doctor/esthetician.

WHITENING X2 LOTION
X2 תרכיז הבהרה אלפא-ארבוטין

50 ml

מוצר ייחודי המכיל נגזרת אפקטיבית וחדשנית של הידרוקינון, 
אשר פותחה ביפן, בשילוב חומצה קוז'ית מיפן. שני מרכיבים 
אלו פועלים באופן סינרגטי בבלימת פיגמנטציית יתר. מתאים 

גם לשימוש בקיץ.

וחומצה  ארבוטין  )אלפא   Alpha Arbutin & Kojic Acid
יתר  הפרשת  ולבלימת  העור  להבהרת  עוצמתי  קומפלקס  קוג'ית(: 

של הפיגמנט מלנין.

חומצה היאלורונית: לקשירת לחות ולמניעת התייבשות העור למשך 
זמן ממושך.

 Aloe barbadensis, Pueraria של  צמחי  קומפלקס 
לשפר  כדי  יחדיו  פועלים   :Chlorella vulgaris-ו  ,lobata

אחיזת הלחות בעור.

Dipotassium Glycyrrhizinate: חומר נוגד דלקות, מחליש 
את הגירוי האופייני של התאים אשר יוצרים את הפיגמנט מלנין.

אופן השימוש: בהתאם להנחיות המטפל.
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MOISTEN AND FIRM לחות ומיצוק

In addition to supplementing your skin with anti-radicals and repairing 

and whitening solutions, you will need to maintain moisturized skin. SAL 

offers advanced solutions possible thanks to advanced biochemistry.

SAL's Moisten and Firm line was developed through dermatological 

research into optimizing the technology of skin moisturizing. These 

developments effectively protect the skin from dryness, irritation and 

loss of elasticity, providing you refined, well-balanced treatment for firm, 

properly hydrated skin. 

חופשיים, מתווסף  רדיקלים  והגנה מפני  העור, הבהרתו  ושיקום  לתיקון  כתוספת 
הצורך לשמור על רמת הלחות בעור. לשם כך, חברת SAL נעזרת בביוכימיה מתקדמת.

סדרת מוצרי הלחות והמיצוק של חברת SAL פותחה באמצעים טכנולוגיים  ובהתבסס 

העור  של  הלחות  קשירת  יכולת  את  להעצים  במטרה  דרמטולוגיים  מחקרים  על 

ולשמור על האלסטיות שלו בתנאי אקלים משתנים.



Hydrolyzed collagen is composed of small collagen 
molecules that penetrate into the skin to maximize moisture 
levels.

Hyaluronic Acid: Acts as a natural moisture-protection agent 
that retains the level of moisture in the skin.

Botanic compounds and seaweed: Stimulate the division 
of dermal cells (Fibroblasts), improve skin elasticity and prevent 
rough coarse skin from developing.

Vitamines C & E are utilized for their antioxidant abilities.

This product is suitable for normal and dry skin types. Follow 
the instructions of your doctor/esthetician.

HYDRO COLLAGEN GEL
סרום משקם הידרו קולגן

50 ml

לאחר  אידיאלי  בעור.  הלחות  מאגר  לבניית  מרוכז  טיפולי  ג'ל 
התערבויות טיפוליות כגון פילינגים. מתאים לעור רגיל עד יבש.

מקטעים  חיתוך(:  שעבר  )קולגן   Hydrolyzed Collagen
זעירים של חומצות אמינו מחלבון הקולגן, בעלי יכולת חדירה לעומק העור. 

חומצה היאלורונית: לקשירת לחות ולמניעת התייבשות העור למשך 
זמן ממושך.

קומפלקס בוטני + אצות ים: מעודד ייצור תאים בדרמיס, משפר 
את אלסטיות הרקמה ומונע חספוס במרקם העור.

ויטמין C + E: אנטי-אוקסידנטים לשיקום, שימור ותחזוקה.

אופן השימוש: בהתאם להנחיות המטפל.

www.beautyplus.co.il



DELICATE
MOISTURIZER ESSENCE

Fullerene ("Radical Sponge®"): The result of a Nobel Prize-
winning micro-carbon technology that utilizes surface areas 
to absorb and eliminate free radicals. It is 125 times more 
effective than vitamin C in protecting the outer layer of the 
human skin (Epidermis). 

SYN®-AKE is a neuropeptide that smoothes the skin. It 
particularly prevents expression lines, by effectively relaxing 
the facial muscels.

Vitamin C derivative: Improves skin tone and texture, 
stimulates the production of collagen and contributes as a 
secondary anti oxidant.

Hyaluronic Acid: Acts as a natural moisture-protection agent 
that retains the level of moisture in the skin.

This product is suitable for normal and dry skin types. Follow 
the instructions of your doctor/esthetician.

FIRMING CREAM
קרם מיצוק )פולרן + נוירו-פפטידים(

50 ml

תמצית  על  מבוסס  אינטנסיבי.  ולשיקום  למיצוק  קרם 
פרס  זוכת  טכנולוגייה  פרי   ,)"Radical Sponge®"( פולרן 
ייחודית,  נוירו-פפטידים  נגזרת  עם  בשילוב  לכימיה.  נובל 
הפורמולציה המרוכזת פועלת למיצוק, שיקום וטשטוש קמטי 

הבעה. מתאים  לעור הנמצא בטיפולי אנטי אייג'ינג.

טכנולוגית  פרי  פיתוח,  תוצר   :)"Radical Sponge®"( פולרן 
מיקרו-קרבון זוכת פרס נובל לכימיה. המבנה המולקולארי של פולרן 

פולרן  של  פעולתו  והשמדתם.  חופשיים  רדיקלים  ספיחת  מאפשר 

של  זהה  מיכולת   125 פי  עוצמתית  הינה  חופשיים  רדיקאלים  כנגד 

ויטמין C להגנה על העור.

מטשטשת  פפטיד,  נוירו  של  תלת-חלבונית  נגזרת   :SYN®-AKE
ומעכבת הופעת קמטוטים וקמטי הבעה, בשל השפעתה על הפחתת 

כיווץ שרירי הפנים.

בעומק  קולגן  ייצור  עידוד  העור,  להבהרת   :C ויטמין  של  נגזרת 
הדרמיס והגברת ההגנה נגד רדיקלים חופשיים, תוך אפקט סינרגיסטי 

של אנטי-אוקסידנטים.

חומצה היאלורונית: לקשירת לחות ולמניעת התייבשות העור למשך 
זמן ממושך.



Cerebrocides (Bioceramide): Important lipids that 
smooth, soften and retain the skin's moisture levels.

Hyaluronic Acid: Acts as a natural moisture-protection agent 
that retains the level of moisture in the skin.

Dipotassium Glycyrrhizinate: is utilized for its anti-
inflammatory properties.

This product is suitable for normal, oily, blemished and sensitive 
skin types. Follow the instructions of your doctor/esthetician.

DELICATE
MOISTURIZER ESSENCE

סרום היאלורוניק פרימיום

50 ml 

קוקטייל מרוכז של ביוצרמידים וחומצה היאלורונית לשמירה 
אופטימלית של רמת הלחות בעור. בעל פעילות אנטי דלקתית. 

מתאים לשימוש בעור רגיל, שמן, רגיש, אדמומי ו/או בעייתי.

Cerebrocides (Bioceramide)i: ליפידים חשובים להחלקה, 
לריכוך והגברת רמות הלחות בעור.

חומצה היאלורונית: לקשירת לחות ולמניעת התייבשות העור למשך 
זמן ממושך.

Dipotassium Glycyrrhizinate )דיפוטסיום גליצירהיזינט(: 
חומר הנוגד מצבים דלקתיים.

אופן השימוש: בהתאם להנחיות המטפל.

www.beautyplus.co.il



PROTECT הגנה

Protecting the skin from the damaging effects of the sun is crucial. The 

exposure to the sun's harmful radiation (UVA, UVB, IR) causes damages 

and chronic skin ailments in the tissue. Among those is the release of free 

radicals that lead to skin aging. UV radiation also causes abnormal cellular 

differentiation and sunburn. IR (Infra-Red) radiation creates a rise in the 

skin's temperature, and combined with the UV radiation it causes complex 

pigmentation defects. SAL's long-lasting protection ingredients provide 

full range coverage from 3 radiation spectrums, and in combination with 

anti-oxidant enables optimized sun-blocking.  

לקרינה  החשיפה  הכרחית.  הינה  לשמש  החשיפה  מהשפעות  העור  על  הגנה 
בעיות  בעור.  כרוניות  ולבעיות  לנזקים  גורמת   )UVA, UVB, IR) השמש  של  המזיקה 

העור,  של  מוקדמת  להזדקנות  המוביל  חופשיים  רדיקלים  של  שחרור  כוללות  אלו 

אינפרא-אדומה  קרינה  ברקמה.  ישירה  ופגיעה  תאים  של  תקינה  לא  התמיינות 

המגיעה מהשמש מעלה את הטמפרטורה של העור ויחד עם קרינת UV יוצרת נזקי 

פיגמנטציה מורכבים. חברת SAL שמה לעצמה למטרה לייצר מוצר ייחודי המהווה 

מטריה רחבה של פתרונות נגד נזקי הקרינה להגנה מתמשכת ויעילה.

VIT C
UV & IR PROTECT 30



Titanium Dioxide: Protects the skin from UVB radiation.

Zinc Oxide: Protects the skin from UVA radiation.

Aluminum Hydroxide: combined with Titanium Dioxide 
and Zinc Oxide protects from IR (Infra-Red) radiation.

Ascorbyl tetrapalmitate: A Vitamin C derivative that 
Improves skin tone and texture, stimulates the production of 
collagen and contributes as a secondary anti oxidant.

Tocopherol (Vitamin E): is utilized as an antioxidant.

Ectoin, polyquaternium-61, ceramide: Moisture protecting 
substances.

Aloe vera, Puerarie robata, Chlorella: Anti-aging botanical 
extracts.

VIT C
UV & IR PROTECT 30

תחליב הגנה UV 30 + אינפרא-רד

50 g 

הגנה  משולשת:  הגנה  פעולת  בעל   SAL מבית  ייחודי  מוצר 
אנטי- בשילוב  רד(  )אינפרא-   IR-ו  UVA  ,UVB מקרינת 

אוקסידנטים. לשימוש יום-יומי, מתאים לכל סוגי העור.

.UVB טיטניום מחומצן(: מגן מפני קרינת( Titanium Dioxide

.UVA אבץ מחומצן(: מגן מפני קרינת( Zinc Oxide

עם  יחד  הידרוקסיד(:  )אלומיניום   Aluminum Hydroxide
הטיטניום והאבץ מתקבלת יכולת החסימה נגד קרינה IR )אינפרא-רד(.

 ,C ויטמין  של  יציבה  נגזרת   :Ascorbyl Terraisopalmitate
)קריטי  כאנטי-אוקסידנט  ומשמשת  אייג'ינג  אנטי  בטיפולי  תומכת 

בעת חשיפה לשמש למלחמה ברדיקלים החופשיים שנוצרים בעור(.

העור  על  להגנה  אנטי-אוקסידנט   :)E )ויטמין   Tocopherol
ושיקומו.

Ectoin, polyquaternium-61, ceramide: מרכיבי שמירת 
לחות.

Puerarie robata שורש ,Aloe Vera קומפלקס צמחי של
ו-Chlorella: תמציות אנטי-אייג'ינג.

אופן השימוש: בהתאם להנחיות המטפל.

www.beautyplus.co.il



קו המוצרים של SAL הינו התשובה לכל צרכי העור בכל מצב ולאורך זמן. פנה עוד היום לדרמטולוג או לקוסמטיקאית 

www.skinadvancedlab.com שלך להתאמה אישית של ערכת מוצרים. למידע נוסף ניתן לבקר באתר החברה 

 משווק בלעדית ע"י ביוטי פלוס בע"מ, רחוב אהבת ציון 18 ת"א, מיקוד 62153

www.beautyplus.co.il  ,03-5444199 או בטלפון info@beautyplus.co.il פנו אלינו אל 



SAL's skin care line is the answer to all your skin needs. Don't wait, start now. For 
more information please contact your dermatologist clinic or esthetic specialist.

For further information please visit: www.skinadvancedlab.com



ה מתקדמת י ג לו מעבדת דרמטו

 ביוטי פלוס בע"מ, רחוב אהבת ציון 18 ת"א, מיקוד 62153
www.beautyplus.co.il | info@beautyplus.co.il | 03-5444199 טלפון


