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14 15

It offers a broad spectrum 
of sun protection from 
UVA, UVB and infrared 
(IR) radiation. Enriched 
with calming and special 
antioxidants, relieves skin 
irritation and protects the 
skin from oxidative stress 
and photoaging.

Key Ingredients: EUK-134, 
Venuceane, Helioguard, 
Antaron, Panthenol, 
Aloe Vera, Tinosorb S, 
Octocrylene, Octinoxate, 
Tinosorb M, TiΟ2, ZnΟ2

Use: Apply to the skin 
15’ before sun exposure. 
Repeat depending on 
the duration of your sun 
exposure. Water resistant.

55ml

Face Gel SPF 30

Oil free and light tinted sunscreen face gel for all skin types 

UVB • UVA • IR • High Protection • Water resistant

Face

Новата слънцезащитна серия продукти Sunfilm от Juliette Armand  от-
говаря на реалните нужди от повишена защита от слънцето, съобразе-
ни със строгите Европейски стандарти.

Пълна защита от светлината
Серията продукти Sunfilm е проектирана 
да предлага широк спектър от максимал-
на слънцезащита от цялата гама  слънче-
ви лъчи: UVA, UVB, инфрачервени лъчи 
(IR) и високоенергийна видимата светли-
на (HEV). Започнахме с предпазване на 
кожата от UVB радиация и продължихме 
с UVA. Днес ние създаваме формули, 
които предлагат защита срещу инфра-
червена радиация (IR) и високоенергий-
на видима светлина (HEV), лъчи, познати 
със свойството си да навлизат дълбоко в 
кожата и да причиняват дълготрайни ув-
реждания. Нашите лаборатории разра-
ботиха продукти с пълна защита от свет-
лината, които изграждат щит към целия 
спектър от слънчеви лъчи.

Технология за предотвратяване 
на слънчево увреждане
Продуктите Sunfilm комбинират необхо-
димото с революционното: слънцезащи-
та с антиоксидантни свойства и лечебно 
действие. Те предпазват от раздразне-
ние и подобряват естествените процеси 
на възстановяване на кожата, предпаз-
вайки я от слънчеви увреждания.
Слънцезащитните продукти Sunfilm съ-
държат мощни специализирани антиок-
сиданти, които, за разлика от обикнове-
ните антиоксиданти, действат ефективно, 
когато са изложени на слънце.
• EUK 134: иновативна съставка с уника-

лен самовъзстановяващсе механизъм 
на антиоксидантната активност, който 
действа по време на излагане на слънце.

• Venuceane, Helioguard: съставки, които 
подпомагат естествения процес на са-
мозащита на кожата срещу слънцето.

• ИНКА омега масло (INCAOmega 
Oil), Витамин Е, екстракт от броколи: 
съставки със силно антиоксидантно 
действие.

• Еластомер (Фармацевтичен силикон) 
с лечебно действие: слънцезащитата и 
антиоксидантната активност се комби-
нират с лечебните свойства на фарма-
цевтичния силикон, предлагайки коп-
ринена текстура.

Неблагоприятни условия
Комбинацията от слънцезащитно и анти-
оксидантно покритие с възстановяващи и 
лечебни свойства прави продуктите под-
ходящи за използване и при най-небла-
гоприятни условия:
• Висока радиация
• Химичен пилинг
• Чувствителна кожа
• Замърсяване от градската среда
• Море, спорт, ветроходство, зимни 

спортове и др.

Удобство
Продуктите Sunfilm предлагат удобство 
при употреба и нанасяне, защото:
• Имат лека и лесно абсорбираща се 

текстура
• Имат немазна текстура
• Водоустойчиви са
• Доставят меко и копринено усещане 

на кожата
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It offers a broad spectrum 
of sun protection from 
UVA, UVB and infrared 
(IR) radiation. Enriched 
with calming and special 
antioxidants, relieves skin 
irritation and protects the 
skin from oxidative stress 
and photoaging.

Key Ingredients: EUK-134, 
Venuceane, Helioguard, 
Antaron, Panthenol, 
Aloe Vera, Tinosorb S, 
Octocrylene, Octinoxate, 
Tinosorb M, TiΟ2, ZnΟ2

Use: Apply to the skin 
15’ before sun exposure. 
Repeat depending on 
the duration of your sun 
exposure. Water resistant.

55ml

Face Gel SPF 30

Oil free and light tinted sunscreen face gel for all skin types 

UVB • UVA • IR • High Protection • Water resistant

Face

3

Лице

Гел за лице със защитен фактор 30

Слънцезащитен гел за лице, немазен, с лек тениращ ефект за всеки тип кожа

Предлага широк спектър от 
слънцезащита срещу UVA, 
UVB и IR (инфрачервена) 
радиация. Обогатен със 
специални, успокояващи 
антиоксиданти, облекчава 
раздразнената кожа и я 
предпазва от оксидативен 
стрес и фотостареене.

Основни съставки: EUK-
134, Venuceane, Helioguard, 
Antaron, Пантенол (Panthe-
nol), Алое Вера (Aloe Vera), 
Tinosorb S, Октокрилен 
(Octocrylene), Октиноксат 
(Octinoxate), Tinosorb M, 
Ti02, Zn02

Употреба: Нанесете върху 
кожата 15 мин преди да 
се изложите на слънце. 
Повторете в зависимост 
от продължителността 
на излагане на слънце. 
Водоустойчив.

55 мл



16 17

It offers a broad spectrum 
of maximum sun protection 
from UVA, UVB. Enhanced 
with Ω3, Ω6 actives and 
Vitamin E, it protects the 
skin from oxidative stress 
and photoaging.

Key Ingredients: Elastomer, 
Vitamin E, INCA Omega Oil, 
Avobenzone, Octisalate, 
Octocrylene, Tinosorb S

Use: Apply to the skin 
15’ before sun exposure. 
Repeat depending on 
the duration of your sun 
exposure. Very water 
resistant.

55ml

It offers a broad spectrum 
of maximum sun protection 
from UVA, UVB and infrared 
(IR) radiation and visible 
light (HEV). Enhanced 
with special antioxidant 
ingredients, it protects the 
skin from oxidative stress 
and photoaging.

Key Ingredients: EUK-134, 
Venuceane, Liposhield HEV 
Melanin, Broccoli Extract, 
Vitamin E, Aloe Vera, 
Octocrylene, Avobenzone, 
Octisalate, Ensulizole, 
Homosalate  

Use: Apply to the skin 
15’ before sun exposure. 
Repeat depending on 
the duration of your sun 
exposure. Very water 
resistant.

55ml

Face Velvet SPF 50+Face Bliss SPF 50+

High protection sunscreen face cream with velvet texture
for all skin types.

High protection sunscreen face cream with light and easily absorbed texture 
for all skin types.

FaceFace

UVB • UVA • Very High Protection • Very Water resistantUVB • UVA • IR • HEV • Very High Protection • Very Water resistant

4

Лице

Крем за лице с много висока UVA/UVB/IR/HEV защита

Крем за лице с висок слънцезащитен фактор, с лека и лесно абсорбираща се 
текстура, за всички типове кожа.

Предлага широк спектър от 
максимална защита от UVA, 
UVB, инфрачервена (IR) 
радиация и видима светлина 
(HEV). Обогатен със 
специални антиоксидантни 
съставки, предпазва кожата 
от оксидативен стрес и 
фотостареене.

Основни съставки: EUK-
134, Venuceane, Liposhield 
HEV Melanin, Екстракт от 
броколи (Broccoli Extract), 
Витамин Е (Vitamin E), 
Алое Вера (Aloe Vera), 
Октокрилен (Octocrylene), 
Авобензон (Avobenzone), 
Октисалат (Octisalate), 
Инсулизол (Ensulizole), 
Хомосалат (Homosalate)

Употреба: Нанесете 
върху кожата 15 мин 
преди излагане на слънце. 
Повторете в зависимост 
от продължителността на 
излагане на слънце. Силно 
водоустойчив.

55 мл



16 17

It offers a broad spectrum 
of maximum sun protection 
from UVA, UVB. Enhanced 
with Ω3, Ω6 actives and 
Vitamin E, it protects the 
skin from oxidative stress 
and photoaging.

Key Ingredients: Elastomer, 
Vitamin E, INCA Omega Oil, 
Avobenzone, Octisalate, 
Octocrylene, Tinosorb S

Use: Apply to the skin 
15’ before sun exposure. 
Repeat depending on 
the duration of your sun 
exposure. Very water 
resistant.

55ml

It offers a broad spectrum 
of maximum sun protection 
from UVA, UVB and infrared 
(IR) radiation and visible 
light (HEV). Enhanced 
with special antioxidant 
ingredients, it protects the 
skin from oxidative stress 
and photoaging.

Key Ingredients: EUK-134, 
Venuceane, Liposhield HEV 
Melanin, Broccoli Extract, 
Vitamin E, Aloe Vera, 
Octocrylene, Avobenzone, 
Octisalate, Ensulizole, 
Homosalate  

Use: Apply to the skin 
15’ before sun exposure. 
Repeat depending on 
the duration of your sun 
exposure. Very water 
resistant.

55ml

Face Velvet SPF 50+Face Bliss SPF 50+

High protection sunscreen face cream with velvet texture
for all skin types.

High protection sunscreen face cream with light and easily absorbed texture 
for all skin types.

FaceFace

UVB • UVA • Very High Protection • Very Water resistantUVB • UVA • IR • HEV • Very High Protection • Very Water resistant

5

Лице

Крем за лице с фармацевтичен силикон с много висока 
UVA/UVB защита

Крем за лице с висок слънцезащитен фактор с кадифена текстура за всички типове 
кожа.

Предлага широк спектър от 
слънцезащита срещу UVA и 
UVB. Обогатен с омега 3, 
омега 6 активни вещества и 
Витамин Е, защитава кожата 
от оксидативен стрес и 
фотостареене.

Основни съставки: Elas-
tomer, Витамин Е (Vitamin 
E), INCA Omega Oil, 
Авобензон (Avobenzone), 
Октисалат (Octisalate), 
Октокрилен (Octocrylene), 
Tinosorb S

Употреба: Нанесете 
върху кожата 15 мин 
преди излагане на слънце. 
Повторете в зависимост 
от продължителността на 
излагане на слънце. Силно 
водоустойчив.

55 мл



18 19

It moisturizes and protects 
the skin before it is exposed 
to the sun. Enhanced with 
Provital D3, it restores the 
skin’s physiology. It does 
not contain sunscreen filters 
and it is suitable before 
using a sunscreen product.

Key Ingredients: Kelifluo, 
Helioguard, Lycosol, MMW 
Hyaluronic Acid, Drieline, 
Pentavitin, Provital D3, 
Melanobronze, Panthenol

Use: Apply to a clean face 
with light massage and 
allow it be absorbed for a 
few minutes. Continue with 
sunscreen product.

55ml

Pre Sun Hydra Protecting Gel

Moisturizing face gel which offers protection before sun exposure
for all skin types.

Face

6

Лице

Овлажняващ слънцезащитен гел за лице  
преди излагане на слънце

Овлажняващ гел за лице, който предлага защита преди излагане на слънце,  
за всички типове кожа.

Овлажнява и предпазва 
кожата преди да се 
изложите на слънце. 
Обогатен с Provital D3, 
възстановява физиологията 
на кожата. Не съдържа 
слънцезащитни филтри и 
е подходящ за употреба 
преди слънцезащитен 
продукт.

Основни съставки: Kelifluo, 
Helioguard, Lycosol, MMW 
Hyaluronic Acid, Drieline, 
Pentavitin, Provital D3, 
Melanobronze, Пантенол 
(Panthenol)

Употреба: Нанесете с леки 
масажиращи движения 
върху почистено лице 
преди излагане на слънце и 
изчакайте няколко минути да 
се абсорбира. Продължете 
със слънцезащитен продукт.

55 мл



18 19

It moisturizes and protects 
the skin before it is exposed 
to the sun. Enhanced with 
Provital D3, it restores the 
skin’s physiology. It does 
not contain sunscreen filters 
and it is suitable before 
using a sunscreen product.

Key Ingredients: Kelifluo, 
Helioguard, Lycosol, MMW 
Hyaluronic Acid, Drieline, 
Pentavitin, Provital D3, 
Melanobronze, Panthenol

Use: Apply to a clean face 
with light massage and 
allow it be absorbed for a 
few minutes. Continue with 
sunscreen product.

55ml

Pre Sun Hydra Protecting Gel

Moisturizing face gel which offers protection before sun exposure
for all skin types.

Face



20 21

It offers a broad spectrum 
of protection from UVA, 
UVB and infrared (IR) 
radiation. Reinforced with 
a special antioxidant, it 
protects from oxidative 
stress and photoaging. An 
easy, everyday use product, 
readily absorbed without 
leaving sticky sensation. 

Appropriate for the sea and 
sports.

Key Ingredients: EUK-134, 
Venuceane, Vitamin E, 
Octocrylene, Ensulizole, 
Avobenzone

Use: Apply to the skin 15 
min before sun exposure. 
Repeat application 
according to time and 
duration of sun exposure. 
Water resistant.

200ml

It offers protection from 
UVA and UVB radiation. 
Reinforced with carrot 
and avocado oil, protects 
epidermis from sun-induced 
dryness and offers nutritive 
elements. Leaves a 
pleasant sense on epidermis 
without leaving greasiness. 
Appropriate for sports and 

for the sea.

Key Ingredients: Avocado 
Oil, Carrot Oil, Malo Noce, 
Octinoxate, Octocrylene, 
Avobenzone  

Use: Apply to the skin 15 
min before sun exposure. 
Repeat application 
depending on the time and 
duration of sun exposure.
Very water resistant.

200ml

Body Fluid Spray SPF 30Body Tan Oil SPF 10

Sunscreen body fluid in spray form for all skin types.Sunscreen protection oil for all skin types.

BodyBody

UVB • UVA • IR • High Protection • Water resistantUVB • UVA • Low Protection • Very Water resistant

8

Тяло

Олио за добиване на тен със слънцезащитен фактор 10

Слънцезащитно олио за всеки тип кожа

Предлага защита срещу 
UVA и UVB радиация.
Подсилен с масла от 
моркови и авокадо, 
предпазва епидермиса 
от сухота и съдържа 
подхранващи съставки. 
Оставя приятно усещане 
върху епидермиса без да 
омазнява. Подходящ за 
спорт и за море.

Основни съставки: Масло 
от авокадо (Avocado Oil), 
Масло от морков (Carrot 
Oil), Malo Noce, Октиноксат 
(Octinoxate), Октокрилен 
(Octocrylene), Авобензон 
(Avobenzone)

Употреба: Нанесете 
върху кожата 15 мин 
преди излагане на слънце. 
Повторете в зависимост 
от продължителността на 
излагане на слънце. Силно 
водоустойчив.

200 мл



20 21

It offers a broad spectrum 
of protection from UVA, 
UVB and infrared (IR) 
radiation. Reinforced with 
a special antioxidant, it 
protects from oxidative 
stress and photoaging. An 
easy, everyday use product, 
readily absorbed without 
leaving sticky sensation. 

Appropriate for the sea and 
sports.

Key Ingredients: EUK-134, 
Venuceane, Vitamin E, 
Octocrylene, Ensulizole, 
Avobenzone

Use: Apply to the skin 15 
min before sun exposure. 
Repeat application 
according to time and 
duration of sun exposure. 
Water resistant.

200ml

It offers protection from 
UVA and UVB radiation. 
Reinforced with carrot 
and avocado oil, protects 
epidermis from sun-induced 
dryness and offers nutritive 
elements. Leaves a 
pleasant sense on epidermis 
without leaving greasiness. 
Appropriate for sports and 

for the sea.

Key Ingredients: Avocado 
Oil, Carrot Oil, Malo Noce, 
Octinoxate, Octocrylene, 
Avobenzone  

Use: Apply to the skin 15 
min before sun exposure. 
Repeat application 
depending on the time and 
duration of sun exposure.
Very water resistant.

200ml

Body Fluid Spray SPF 30Body Tan Oil SPF 10

Sunscreen body fluid in spray form for all skin types.Sunscreen protection oil for all skin types.

BodyBody

UVB • UVA • IR • High Protection • Water resistantUVB • UVA • Low Protection • Very Water resistant

9

Тяло

Флуид за тяло под формата на спрей със  
слънцезащитен фактор 30

Слънцезащитен спрей за тяло за всеки тип кожа

Предлага широк спектър от 
слънцезащита срещу UVA, UVB 
и инфрачервена (IR) радиация. 
Подсилен със специален 
антиоксидант, предпазва 
от оксидативен стрес и 
фотостареене. Удобен за 
ежедневна употреба продукт, 
който лесно се абсорбира 
без да оставя усещане за 
лепкавост върху кожата.
Подходящ за море и за спорт.

Основни съставки:  
EUK-134, Venuceane, Vitamin 
E, Октокрилен (Octocrylene), 
Ensulizole, Авобензон (Avoben-
zone)

Употреба: Нанесете 
върху кожата 15 мин 
преди излагане на слънце. 
Повторете в зависимост 
от продължителността 
на излагане на слънце. 
Водоустойчив.

200 мл



22 23

It offers a broad spectrum 
of sun protection from 
UVA, UVB, and infrared (IR). 
Reinforced with elements 
of specific action, improves 
natural tanning process 
and enhances the skin 
protective mechanisms 
towards the sun.

Key Ingredients: 
Venuceane, Zymo-Tan 
Complex, Oligoidyne 
Complex, Aloe Vera, Malo 
Noce, Shea Butter, Vitamin 
E, Antaron, Arginine, 
Tinosorb S, Octocrylene, 
Avobenzone, Octinoxate

Use: Apply to the skin 15 
min before sun exposure. 
Repeat depending on the 
time and duration of sun 
exposure. Water resistant.

200ml

Face and Body Cream SPF 10

Sunscreen protection cream which is easily absorbed, for all skin types.

Face & Body

UVB • UVA • IR • Low Protection • Water resistant



22 23

It offers a broad spectrum 
of sun protection from 
UVA, UVB, and infrared (IR). 
Reinforced with elements 
of specific action, improves 
natural tanning process 
and enhances the skin 
protective mechanisms 
towards the sun.

Key Ingredients: 
Venuceane, Zymo-Tan 
Complex, Oligoidyne 
Complex, Aloe Vera, Malo 
Noce, Shea Butter, Vitamin 
E, Antaron, Arginine, 
Tinosorb S, Octocrylene, 
Avobenzone, Octinoxate

Use: Apply to the skin 15 
min before sun exposure. 
Repeat depending on the 
time and duration of sun 
exposure. Water resistant.

200ml

Face and Body Cream SPF 10

Sunscreen protection cream which is easily absorbed, for all skin types.

Face & Body

UVB • UVA • IR • Low Protection • Water resistant
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Лице и тяло

Крем за лице и тяло със слънцезащитен фактор 10

Слънцезащитен крем, лесно абсорбираща се текстура, за всеки тип кожа.

Подсилен със съставки 
със специфично действие, 
подобрява естественото 
придобиване на тен 
и засилва защитните 
механизми на кожата към 
слънцето.

Основни съставки: Venu-
ceane, Zymo-Tan Complex, 
Oligoidyne Complex, Алое 
Вера (Aloe Vera), Malo 
Noce, Масло от шеа (Shea 
Butter), Витамин Е (Vitamin E), 
Antaron, Arginine, Tinosorb S, 
Октокрилен (Octocrylene), 
Авобензон (Avobenzone), 
Октиноксат (Octinoxate)

Употреба: Нанесете 
върху кожата 15 мин 
преди излагане на слънце. 
Повторете в зависимост 
от продължителността 
на излагане на слънце. 
Водоустойчив.

200 мл



24 25

It relieves the skin 
from irritations and 
inflammations and restores 
its water balance while 
avoiding skin peeling.

Key Ingredients: Methyl 
Salicylate, Wheat Germ 
Oil, Aloe Vera, Centella 
Extract, Calendula Extract, 
Allantoin, Panthenol,
A-Bisabolol

Use: Apply gently until it is 
absorbed. Repeat until the 
skin is completely calm.

200ml

After Sun Hydra Calming Cream

Soothing, moisturizing face and body cream for after sun exposure,
for all skin types.

Face & Body

12

Лице и тяло

Крем за тяло за след излагане на слънце

Успокояващ, хидратиращ крем за лице и тяло за употреба  
след излагане на слънце, за всеки тип кожа.

Успокоява раздразнена и 
зачервена от излагане на 
слънце кожа, възстановява 
водния баланс и предпазва 
кожата от белене.

Основни съставки: 
Methyl Salicylate, Масло от 
пшеничен зародиш (Wheat 
Germ Oil), Алое Вера 
(Aloe Vera), Екстракт от 
центела (Centella Extract), 
Екстракт от невен (Calendula 
Extract), Алантоин (Allanto-
in), Пантенол (Panthenol), 
A-Bisabolol

Употреба: Нанесете 
внимателно, докато се 
абсорбира. Повторете, 
докато кожата е напълно 
успокоена.

200 мл



24 25

It relieves the skin 
from irritations and 
inflammations and restores 
its water balance while 
avoiding skin peeling.

Key Ingredients: Methyl 
Salicylate, Wheat Germ 
Oil, Aloe Vera, Centella 
Extract, Calendula Extract, 
Allantoin, Panthenol,
A-Bisabolol

Use: Apply gently until it is 
absorbed. Repeat until the 
skin is completely calm.

200ml

After Sun Hydra Calming Cream

Soothing, moisturizing face and body cream for after sun exposure,
for all skin types.

Face & Body
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juliettearmand.gr

P. Mela 36, Athens 14342, Greece

T +30 210 25 31736

F +30 2102532892

info@juliettearmand.gr

www.juliettearmand.gr

Not for sale www.juliettearmand.bg


