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VEČNAMENSKA UV ZAŠČITA IN 
INTENZIVNA NEGA PRED 

ŠKODlJIVIMI VPlIVI SONCA
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Težava – sončna svetloba in UV-žarki

Sonce in življenje
Sonce nam daje toploto in dobro počutje. 
Omogoča življenje na planetu Zemlja. Pomaga 
človeškemu telesu tvoriti življenjsko pomemben vitamin 
D in omogoča rast rastlin.

Ljudje, rastline in živali smo se navadili na sonce, 
organizmi pa so skozi evolucijo razvili tudi mehanizme 
za zaščito pred škodljivimi vplivi sončnih žarkov.

Težava nastane, ko do Zemlje prodre več žarkov, kot 
so jih zmožni prenesti planet, flora in prebivalci.

To se dogaja zaradi okoljskih dejavnikov, npr. ozonske 
luknje, pa tudi zaradi človeških dejavnosti. V sodobnih 
deželah tako ljudje preživijo precej časa na prostem, 
podaljšuje pa se tudi življenjska doba.

Človek je tako v času svojega življenja deležen precej 
višje izpostavljenosti soncu, kot je to predvidela narava. 
To lahko privede do težav s kožo in zdravjem.

Dermatologija in kozmetična industrija se na to 
odzivata že mnoga leta s predlogi in proizvodi za 
ustrezno zaščito kože pred UV-žarki.

Zaradi UV-žarkov pa trpijo tudi lasje.

Pri laseh ne pride do tako drastičnih zdravstvenih 
posledic, kot pri koži (npr. rak), vendar pa lepota las 
pri izpostavljeno-sti UV-žarkom vendarle precej trpi.

UV-žarki
UV-žarki, ki pridejo do zemeljske površine, se 
razlikujejo v intenzivnosti glede na lokacijo in letni čas.

Žarki so najmočnejši na področju ekvatorja ali po 
novem na enem izmed zemeljskih polov, kjer je 
zaščita ozonskega plašča najbolj »luknjasta«.

Kožo in lase UV-žarki najbolj poškodujejo, če se 
človek zadržuje na področjih, ki so le-tem zelo 
izpostavljeni, ali pa, če v poletnih mesecih preživi 
veliko časa na prostem, četudi živi na področju z 
zmernim podnebjem.

Potovanja v tujino ali 3-tedenske poletne počitnice, 
ko preživimo precej ur ob morju, v naravi, na prostem, 
izpostav-ljajo kožo in lase intenzivnemu UV-žarčenju za 
dalj časa, kar pomeni, da je tako kožo kot tudi lase 
treba ustrezno zaščititi.

Sončna svetloba in lasje

Sončna svetloba lahko lasem škoduje na različne 
načine, in sicer:

•  Izguba barve, tako pri naravnih kot tudi pri
barvanih laseh.

•  Negativne spremembe mehanskih lastnosti las, 
npr. težavnost česanja, čvrstost, razteznost …

•  Poškodovanje lasnih mešičkov, izguba kakovosti in 
leska las.

Vse to so tipične posledice poškodb zaradi UV-žarkov.
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LA BIoSthetIQUe izvleček sončnic – Koristen za zaščito 
las pred soncem

Ker se sončnice skozi dan obračajo za soncem, so bolj 
izpostavljene sončnim žarkom kot večina drugih rastlin. 
Tako so razvile zelo učinkovite zaščitne mehanizme, ki 
skrbijo, da ne pride do propada genetskega materiala 
v celicah rastlin.

Sončnično olje pridobivamo s hladnim stiskanjem 
semen in je zelo cenjeno zaradi svojih prehrambenih 
lastnosti. 

Zaradi nenasičenih maščobnih kislin je sončnično olje 
dragocena kozmetična sestavina. Le lipid-free izvleček 
iz oljnih tropin je bogat s proteini in minerali.

Polifenoli (posebna skupina rastlinskih sestavin) v 
sončničnem izvlečku imajo pomembno vlogo pri 
uničenju prostih radikalov, ki se pojavijo kot posledica 
sončne svetlobe.

Izvleček sončnice, ki ga vsebujejo izdelki METHODE 
SOLEIL podjetja LA BIOSTHETIQUE, nevtralizirajo 
proste radikale, kar pomeni, da preprečuje, ščiti in 
obnavlja.

Pri uporabi za preventivo, izvleček blokira proste 
radikale, ki jih povzročajo UVA žarki.

Pri uporabi po sončenju, izvleček deaktivira ali 
nevtralizira proste radikale, ki so nastali med 
izpostavljanju UVA žarkom.
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UV-filtri v izdelkih za nego las

Za zaščito las pred posledicami UV-žarkov 
uporabljamo izdelke z zaščitnimi filtri. Izvirajo na 
podlagi zaščitnih sredstev za telo in obraz ter 
pomenijo, da sredstvom za nego las dodajamo UVA- 
in UVB-filtre. Žal UV-filtre v sredstvih za nego las lahko 
uporabljamo le v majhnih koncentracijah, saj sicer zelo 
obtežijo lase in predstavljajo estetsko težavo.

Naloga UV-filtrov je absorbirati UV-žarke. Tako 
se zmanjšujejo poškodbe las zaradi neposredne UV-
svetlobe. Poškodbe las zaradi sonca pa niso le 
posledica neposrednega delovanja UV-žarkov, temveč 
tudi posrednega delovanja sončne svetlobe. 

Sekundarna reakcija na UV žarke in svetlobo je tudi 
tvorjenje prostih kisikovih radikalov v laseh.

Prosti radikali so kemično izredno agresivni delci, ki 
napa-dajo vse biološke strukture. V živih celicah lahko 
poškodujejo DNA (gene). V laseh, katerih celična 
struktura je brez jeder, poškodujejo beljakovinsko/
keratinsko strukturo, napadajo žveplove aminokisline 
in povzročajo bledenje tako naravne 

kot tudi umetne barve las.

Izguba barve ali sprememba barve oziroma 
porumenelost so tiste posledice, ki jih ljudje opazijo 
najprej.

Naloga proti sončnim žarkom delujočega izdelka za 
nego las mora torej biti:

1.  Absorpcija UV-žarkov. To pa je le deloma izvedljivo, 
zaradi tega je zelo pomemben drugi aspekt.

2.  Onesposobi od UV-žarkov in svetlobe nastale proste 
kisikove radikale v laseh ter s tem zmanjša ali 
prepreči nastanek škode na laseh. 

Običajni izdelki za zaščito las so običajno omejeni le 
na neposredno zaščito pred UV-žarki in so torej le 
delno učinkoviti ter nezadostni.
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Popolna zaščita – lepi lasje

METHODE SOLEIL večnamenska UV 
zaščita z dvojnim delovanjem
Kot rezultat sodobne kozmetične tehnologije 
LA BIOSTHETIQUE METHODE SOLEIL 
ponuja po-polno zaščito las, saj se 
učinkovito bojuje tako proti posrednim kot 
tudi neposrednim učinkom UV-žarkov:

1.  Vodoodporni UV-filtri
absorbirajo UVA- in UVB-žarke

•  Lasje so zaščiteni pred bledenjem in 
po-roznostjo.

2.  Polifenoli LA BIOSTHETI-QUE
izvlečka sončnic

•  Nevtralizirajo proste radikale, ki so
nastali zaradi svetlobe in UV-žarkov.

•  Varujejo notranjost las pred
poškodbami.

Poletno dišeči lasje

Ekskluzivni izdelki SOLEIL koži in lasem na soncu ne 
nudijo le nege in zaščite – lasem magično dajo tudi 
vonj po poletju, lahkotnost in veselje do življenja. Čutno 
svežo sestavo dišav je za La Biosthetique v koncept 
aktivnih sestavin posebej vdelal mednarodno priznan 
oblikovalec dišav.
Sveži in sadni dišavni koktajl ima zgornjo noto limete, 
pomaranče, mandarine, bergamotke in galbanuma. 
Osrednja nota je spoj sijoče modrega neba in cvetlične 
radosti vrtnice, pomarančnih cvetov, tuberoze, 
lokvanja, jasmina in orhideje. Frezija daje šopku 
sproščeno globino poletnega večera s kremasto vaniljo, 
tonkinim zrnom, benzoinom, pačulijem, sandalovino in 
cedrovino. Poslastica za čute in od sonca posvetljene 
lase.



SOLEIL

Pregled izdelkov 

Za osebno uporabo
     Prodajni izdelek 

Za nego v salonu 
Salonski izdelek

SHAMPOOING Embalaža  250 ml – 
 Šampon za zaščito las pred škodljivimi 
vplivi sonca. Za zaščito in posebno nego 
las med počitnicami  
in med poletnimi meseci.  

VITALITE EXPRESS Embalaža  150 ml – 

CREME Embalaža  125 ml – 

LAQUE Embalaža  200 ml – 

2-fazni sprej za zaščito las na soncu.
Vodoodporna, hitro delujoča intenzivna nega
za lasno strukturo. Večkratna UV zaščita. Ščiti
barvo in varuje pred vplivi vremena.

Poletno svež odišavljen neaerosolni UV-
zaščitni sprej za lase, posebej za uporabo na 
prostem. Zaščiti lase, izpostavljene soncu, in 
jih ohranja v odličnem stanju.

UV- zaščitna in intenzivna 
nega za zaščito las pred 

poškodbami od sonca.
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Nega za lase, poškodovane zaradi sonca. Lase 
oskrbi z vlago, jih prestrukturira in obnovi lasno 
strukturo. Lasje so mehkejši in bolj prožni. 
Odvisno od lasne strukture in razpoložljivega časa 
pustite delovati 15 minut.
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 Šampon za zaščito las pred škodljivimi 
vplivi sonca

Nežno čisti in neguje lasišče ter lase. Odstranjuje morsko 

in klorirano vodo ter ščiti lase pred bledenjem, s tem pa 
dolgotrajno ohranja lesk barve las.
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SHAMPOOING SOLEIL

 

  

Diagnoza

• Na sonce občutljivi lasje.
• Občutljivost naravne ali umetne barve las na

svetlobo in UV-žarke.
• Zaščita ob izpostavljenosti soncu.

Vzroki

• UVA- in UVB-žarki.

Sestavine

• Izvleček sončnice
• Pantenol
• Lavril eter sulfat
• Kokamidopropil betain
• Derivat kvaternizirane

celuloze

Vrsta izdelka: Šampon

Svetovanje

• Odlično čisti od sonca poškodovane
lase.

• Odstranjuje ostanke morske in klorirane
vode.

• Lase ščiti pred bledenjem in daje barvi
dolgotrajen lesk.

• Optimizira sposobnost las za
vzdrževanje vlage.

• Onesposobi proste radikale nastale
zaradi UV-žarkov.

Uporaba
Šampon enakomerno porazdelite po laseh in lasišču.
Dodajte malo vode, da se speni in s prsti nežno 
masirajte lasišče ter s prsti raznesite po laseh. 
Temeljito sperite.
Pri občutljivih, od sonca poškodovanih laseh, 
nikakor ne uporabljajte grobega »drgnjenja«.

Delovanje

• Blago čisti in neguje lasišče in lase.

• Odstranjuje ostanke morske in klorirane
vode.

• Ščiti lase pred bledenjem barve.

• Optimizira sposobnost las za
vzdrževanje vlage.

• Lasem daje prožnost in elastičnost.

• Onesposobi v laseh proste radikale
nastale zaradi UV-žarkov.
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SO
LE

IL
 –

 V
IT

AL
IT

E 
EX

PR
ES

S 
Hitra intenzivna nega z optimalno U V 

zaščito

Vodoodporno dvofazen sprej z dvojno učinkovitostjo. 
Učinkovita nega za lasno strukturo z intenzivno UV-
zaščito.
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VITALITE EXPRESS SOLEIL

 

 



 



Diagnoza

• Na sonce občutljivi lasje.Občutljivost
naravne ali umetne barve las na
svetlobo ali UV-žarke.

• Strukturno poškodovani lasje.
• Zaščita ob izpostavljenosti soncu

Vzroki

• UVA- in UVB-žarki.
• Izsušujoči vremenski vplivi.
• Morska voda.
• Klorirana voda v bazenih.
• Celotne spremembe strukture las, npr.

zaradi trajne, barvanja, premalo ali
neprimerne nege.

Sestavine

• Izvleček sončnice
• Kvaternizirani polimer
• Kvaternizirani pšenični peptidi
• UV-filtri
• Silikonski polimeri

Nasvet: V izdelku vsebovani silikoni niso tovrstni 
niti v koncentraciji, ki bi imela negativne vplive 
na barvo las. 

Vrsta izdelka: 2-fazna nega v pršilu

Svetovanje

• Krepi strukturo las.

• Izboljšuje prožnost in elastičnost las.

• Povečuje odpornost las.

• Ščiti pred negativnimi vplivi sonca.

• Lasem daje lesk.

• Vodoodporno – idealno za vodne športe,
npr. deskanje na vodi.

• Močna zaščita barve las preprečuje
bledenje las na soncu.

• Intenzivna nega in UV-zaščita v enem.

• Onesposobi zaradi UV-žarkov nastale in do
las ter lasne strukture zelo agresivne proste
radikale.

• Ščiti pred izsuševanjem las zaradi
vremenskih pojavov, npr. vetra.

 Uporaba

Pred uporabo pretresite.
Zjutraj, preden so lasje izpostavljeni vremenskim in 
UV-žarkom, enakomerno razporedite po suhih ali 
vlažnih laseh
Kadarkoli se pri sončenju namažete s kremo za
sončenje, razpršite Vitalité Express Cheveux po 
laseh.

Delovanje

• Sistem dvojnega delovanja z intenzivno
negovalno in UV-zaščitno fazo.

• Deluje takoj po nanosu zaradi neposredne
vezave v strukturo las.

• Izboljšuje strukturo in popravlja že
poškodovane lase.

• Pšenični peptidi in negovalni polimeri dajejo
lasem razteznost, prožnost ter lesk.

• UV-filtri nudijo večkratno zaščito las pred
sončnimi žarki.

• Polifenoli sončnic onesposobijo agresivne
proste
radikale nastale zaradi UV-žarkov.

• Vodoodporen.

• Zaščita naravne ali umetne barve las.
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Nega celotne dolžine las z UU VA/in UU VB zaščito 
pred škodljivimi vplivi sonca 

Lase neguje in intenzivno skrbi za vlaženje ter obnovo. 
Izboljšuje prožnost las, njihovo odpornost in onesposobi proste 
radikale nastale zaradi sonca, ki škodujejo lasni strukturi.
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CREME SOLEIL

 

  

Diagnoza

• Od sonca poškodovani lasje.
• Strukturno poškodovani lase zaradi

vpliva vremena, sonca, morske vode
ali vode v bazenih.

• Za varovanje ob izpostavljenosti
soncu.

Vzroki
• UV-žarki
• Vremenske razmere, npr. veter
• Morska ali klorirana voda

Sestavine

• Izvleček sončnice
• Kvaternizirani pšenični peptidi
• Vosek pomarančne lupine
• Negovalni polimer s stransko 

verigo, ki absorbira UV-sevanje
• UV-filtri, ki se ne topijo v vodi
• Derivat kvaterniziranega behenil 

alkohola
• Fenil trimetikon
• Pentilen glikol
• Fitantriol
• Pantenol

Vrsta izdelka: Olje/vodna emulzija

Svetovanje

• Glede na čas deluje kot hitra ali
intenzivna nega.

• Pomirja, neguje in popravlja lase po
izpostavljenosti soncu.

• Vrača in veže vlago.
• Izboljšuje strukturo, prožnost in

odpornost las.
• Ščiti pred poškodbami zaradi UV-žarkov.
• •Onesposobi proste radikale nastale

zaradi UV-žarkov.
• Ščiti lase pred svetlenjem.
• Nudi zaščito pred negativnimi vplivi

sonca do naslednjega umivanja las.

Uporaba
Enakomerno razporedite kremo po z brisačo 
osušenih laseh in vmasirajte.
Čas delovanja: 1 do 10 minut ali dlje časa.
CREAME A.S. se lahko uporablja kot hitra ali
intenzivna nega odvisno od časa delovanja.
Daljši kot je čas delovanja, bolj intenzivno negovalno 
delujejo sestavine, ki se vgrajujejo v strukturo las.

Delovanje

• Lasem daje vlago in jih intenzivno neguje.
• Obnavlja in popravlja lase.
• Lasje so mehkejši in bolj prožni.
• Polifenoli sončnic onesposobijo proste radikale 

nastale zaradi UV-žarkov
• Vodoodporna UV-zaščita ostajajo v laseh do 

naslednjega šamponiranja in dolgotrajno
varujejo pred
škodljivimi vplivi UV-žarkov.

• Negovalni polimer z lastnostjo absorbiranja UV-
žarkov še dodatno ščiti pred škodljivimi vplivi le-
teh.

• Pantenol, ki nase veže vlago, pomirja, blaži in 
deluje skupaj s Fitantriolom tako, da izboljšuje 
prožnost las.

• Vosek pomarančnih lupin še dodatno ščiti pred 
vremenskimi vplivi.
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SO
LE

IL
 –

 L
AQ

UE
 

Poletno svež odišavljen neaerosolni UV-zaščitni 
sprej za lase, posebej za uporabo na prostem 

Zaščiti lase, izpostavljene soncu, in jih ohranja v odličnem 
stanju.
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LAQUE SOLEIL

 

  

Diagnoza

• Oblikovanje las pred in med sončenjem
• Trendovske poletne pričeske
• Lasje, občutljivi na sonce
• UV-zaščita za preprečitev poškodb zaradi

izpostavljenosti soncu

 V zroki
• UVA- in UVB-žarki
• Vremenske razmere, ki izsušujejo

Aktivne sestavine

• Anionski polimeri
• Lavril pirolidon
• UVA-filter
• UVB-filter
• Ta dišavni sestav Soleil je ekskluzivna

dišava hiše La Biosthétique.

Vrsta izdelka: neaerosolni sprej 

Svetovanje

• Neaerosolni sprej, zasnovan posebej za
uporabo na prostem

• Ščiti lase, izpostavljene soncu, in jih ohranja v
odličnem stanju.

• Omogoča kreativno oblikovanje las med
sončenjem in za poletne pričeske.

• Prefinjen čuten poletni vonj razvaja vas in
vaše lase, pobeljene od sonca.

• Idealna učrstitev pričeske in čudovit sijaj za
vaš poletni videz

• Ščiti lase pred izsušitvijo in UV-žarki.

Enakomerno popršite po suhih ali rahlo vlažnih 
laseh.

Namig:
Če lak Laque nanesete ciljno, definira in poudari 
posamezne pramene in kodre. Če ga popršite 
po vsej glavi, daje pričeski dolgo obstojnost in 
učvrsti vse vaše kreativne zamisli pri oblikovanju 
las.

Delovanje
• Oblikovanje in »finiš« z zaščito las med

sončenjem in/ali intenzivno izpostavljenostjo
UV-žarkom

• Popoln zaključni sprej z izredno fino razpršitvijo
aktivnih sestavin in posebno hitrim sušenjem

• Pričesko intenzivno učvrsti.
• Kombinacija vodoodbojnih UV-filtrov s širokim

spektrom (UVA + UVB) zaščiti občutljivo
keratinsko plast.

• Integrirani negovalni dejavnik dodatno zaščiti
lase in jim daje sijaj.

• Lasem daje čuten poletni vonj.
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