XỊT DIỆT KHUẨN AN TOÀN CHO BÉ
BABY FRESH

HOẠT CHẤT CHỐNG NẮNG VÀ
CÁC DƯỠNG CHẤT CÓ TRONG SUN FRESH

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
XỊT KHỬ KHUẨN BABY FRESH

Titanium Dioxide
Hoạt động như một bộ lọc tia UV phổ rộng

Dành cho em bé:
Xịt tay bé trước khi ăn, trước khi bé ngậm mút và sau

Zinc Oxide

khi đi vệ sinh.

ngăn chặn tia UVA và UVB hiệu quả, có khả năng

Xịt khử trùng các đồ dùng của em bé: bình sữa, núm ti

thẩm thấu nhanh, dịu nhẹ, kháng khuẩn tốt trên da nên
rất an toàn cho cả những làn da nhạy cảm nhất.

giả, khăn tã, đồ chơi, thảm…
Xịt sát trùng vết thương, vết hăm, thúc đẩy làm lành da

KEM
CHỐNG NẮNG

Dành cho người già và người bệnh:
Xịt làm sạch cơ thể, chống các bệnh ngoài da và khử mùi
hôi cho người già, người bệnh nằm một chỗ.

Sun Fresh

Dành cho gia đình:
Xịt các bề mặt cần khử trùng: chăn nệm, ga gối, giầy
dép…
Xịt diệt khuẩn và khử mùi các bề mặt và đồ đạc trên ô tô.
Xịt vào không khí hoặc trực tiếp lên các bề mặt cần khử
mùi như: mùi thuốc lá, mùi nước tiểu, mùi nôn, mùi đồ ăn …
Xịt làm sạch tủ lạnh, rau của quả

ẩm và cải thiện độ đàn hồi của da.

BẢO VỆ VÀ NUÔI DƯỠNG DA BÉ
TỪ SÂU BÊN TRONG.

Xịt sát trùng vết lở loét, giúp làm lành vết thương
ngoài da.

Zinc
Oxide:
Chiết xuất
dầu
hạt
Adansonia
có khả năng
thẩm
thấu
nhanh, Digitata
dịu nhẹ,
(hạt cây
baobab)
kháng khuẩn
tốt
trên da nên rất an toàn
axit béo (oleic, linoleic và palmitic), giúp dưỡng
cho cảGiàu
những
làn da nhạy cảm nhất.

Chiết xuất dầu Persea gratissima (quả bơ)
Chứa nhiều vitamin A và C, giúp nuôi dưỡng và cung

Được nghiên cứu và kiểm nghiệm tại phòng nghiên cứu
hàng đầu của Hàn Quốc, Sun Fresh với chỉ số SPF
50+/PA+++ giúp chống lại các tia UVA/UVB gây hại cho
làn da của bé đồng thời vẫn dịu nhẹ và an toàn cho
những làn da nhạy cảm nhất.

cấp độ ẩm cho da, chống oxy hóa cho da.

Chiết xuất mật ong
Kháng khuẩn, dưỡng ẩm cho da mà không hề gây bết
dính, nhờn rít

Sun Fresh tuyệt đối không chứa:
Thành phần chống nắng hoá học
Chất hoá học, chất bảo quản hay hương liệu độc hại
Paraben, Phthalate, phẩm màu hoặc nước hoa nhân tạo
DO ĐÓ KHÔNG GÂY KÍCH ỨNG cho da,
phù hợp với những làn da nhạy cảm nhất.

Chiết xuất sữa dê
Chứa các axit béo giúp tăng cường hàng rào bảo vệ
da, giúp da luôn mềm mại.

“Sản phẩm của chúng tôi tạo ra dành cho các bé
cũng như dành cho những đứa con của chính
mình. Joona Baby không chỉ dừng lại là một
thương hiệu chăm sóc mẹ và bé mà chính là lời
cam kết của chúng tôi để mang đến các sản
phẩm có chất lượng cao nhất và an toàn nhất.
Sản xuất theo công nghệ có cấp bằng sáng chế
tại Hàn Quốc, Hana Labs tin rằng đây sẽ là những
món quà chứa đầy tình yêu tới các bé yêu.”
- Các nhà sáng lập của Hana Labs (Hàn Quốc)

