
ЗАХИСТ ВІД 
СОНЦЯ ДЛЯ 

ДІТЕЙ ТА 
НЕМОВЛЯТ 

SUN SYSTEM 



Чому дитяча шкіра більш чутлива до сонця? 

• У дітей ще не сформована система вироблення 

меланіну, тому природній захист не є ефективним 

• Тонка шкіра не здатна правильно поглинати УФ-

випромінювання. 

• Захисний бар’єр створений гідроліпідною плівкою, ще не має 
оптимального рівня захисту. Епідерміс у дітей становить 
вищий відсоток від загальної маси тіла в порівнянні з 
дорослими, тому значне пошкодження шкіри дуже впливає на 
все тіло. 

Всі ці фактори збільшують ризик сонячних опіків та 

зневоднення шкіри. Сонячні опіки у дітей є одними з основних 

факторів ризику меланоми раку шкіри у дорослому віці. 

Дитяча шкіра тонка, ніжна та беззахисна, вона 

заслуговує особливого догляду під час перебування на 

сонці 

Епідерміс    

   Дерма 

Гіподерма 



Не піддавайте 
новонароджених та 

маленьких дітей віком 
до 3 років прямим 

сонячним променям 

Захищайтеся від сонця з 
допомогою парасолі, навіть 

у похмурі дні. Пісок має 
здатність відбивати промені 

сонця  

Захищайте дитину, 
використовуйте 

футболку, головний 
убір та окуляри 

Після перебування 
на сонці 

переконайтеся, що 
шкіра правильно 

зволожена 

 

Уникайте виходу на сонце в 
найспекотнішу пору дня (між 

11 та  3 годинами) 

Обирайте засоби з 

захистом SPF 50+ UVB 

- UVA 

SPF 

RILASTIL РЕКОМЕНДАЦІЇ 



ЛОСЬЙОН-ФЛЮЇД 

SPF 50+ 

Рідка емульсія, розроблена 
для простого нанесення та 
швидкого поглинання 
шкірою. 

НЕВАГОМИЙ СПРЕЙ- ВОЛОГА 
ШКІРА 

SPF 50+ 

Невагомий спрей, який 
швидко поглинається 
шкірою. Можна наносити на 
вологу шкіру. 

SPF 50+ 

Неймовірно легка текстура, 
миттєво поглинається. 

BABY COMFORT  
FLUID 

SPF 50+ 

Рідка емульсія з надлегкою 
текстурою та швидким поглинанням. 
Підходить для схильної до атопії 
шкіри та шкіри, яка не переносить 
сонця, хімічних фільтрів та 
парфумованих віддушок. 

RILASTIL SUN SYSTEM 

Дуже високий 

ступінь 

водостійкості 

4 купання* 

*Під купанням мається на увазі перебування у воді протягом  20 хвилин 

Водостійкий 

 2 купання* 

Водостійкий 

 2 купання* 

Водостійкий 

 2 купання* 

Дієвий проти еритеми 

Сонцезахисні фільтри дуже сильного ступеню захисту   

У складі PRO-DNA КОМПЛЕКС 

Інноваційні та комфортні текстури, які підходять для чутливої шкіри дітей 

ЗАХИСТ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ  

ПРОТЕСТОВАНО 
Під контролем дерматологів 
та педіатрів 

MONTHS 
0 

СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ФЛЮЇД 


