
 

 

 

 

 

Clinique Sun: Ολοκληρωμένη Αντηλιακή Προστασία 

για Πρόσωπο και Σώμα 

Γνωρίστε την κορυφαία αντηλιακή σειρά της Clinique, με φυσικά φίλτρα και μεταλλικά 

ιχνοστοιχεία, σχεδόν αόρατα, απίστευτα άνετα, ακόμη και για ευαίσθητες επιδερμίδες. 

Ανακαλύψτε το δικό σας σύμμαχο ενάντια στον ήλιο και λατρέψτε την επιδερμίδα σας. 

 
 

Η Clinique δημιουργήθηκε το 1968 με την πεποίθηση πως η τέλεια επιδερμίδα μπορεί να 

δημιουργηθεί. Πολλά έχουν αλλάξει από τότε, όπως και οι συνθήκες που η σύγχρονη γυναίκα 

καλείται να αντιμετωπίσει. Η πεποίθηση μας όμως παραμένει η ίδια και για αυτό φροντίζουμε 

να έχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επιβλαβή παράγοντα προς την επιδερμίδα. Ένα από 

αυτά είναι και η ηλιακή ακτινοβολία.  

Η Clinique εντοπίζει πάντα την ανάγκη της επιδερμίδας και προστατεύει από τον ήλιο με ένα 

ολοκληρωμένο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει την απόλυτη προστασία για κάθε τύπο 

επιδερμίδας. Όλα τα προϊόντα Clinique ελέγχονται διεξοδικά μέσω μιας ολοκληρωμένης σειράς 

δοκιμών που εγγυόνται την ασφάλεια τους. Να καλύπτετε πάντα την επιδερμίδα σας με 

συνθέσεις πλούσιες σε αντιοξειδωτικούς παράγοντες που προσφέρουν υψηλού επιπέδου 

αντηλιακή προστασία. 

 

Η ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ CLINIQUE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 

Mineral Face Fluid SPF 30 & SPF 50 

Οι ιδιότητες των αντηλιακών προσώπου της Clinique SPF 30 και SPF 50 με 

μεταλλικά ιχνοστοιχεία προλαμβάνουν από τις βλαβερές συνέπειες της ηλιακής 

ακτινοβολίας UVA/UVB που ευθύνονται για την εμφάνιση μελλοντικών 

γραμμών και ρυτίδων. Έχουν ανάλαφρη υφή και απλώνονται εύκολα 
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αφήνοντας μια αίσθηση άνεσης. Χάρη στην Τεχνολογία Invisible Shield δημιουργούν μια 

ασπίδα προστασίας, ενώ απλώνονται ομοιόμορφα πάνω στην επιδερμίδα.  

Τύποι επιδερμίδας: Όλοι οι τύποι επιδερμίδας (κατάλληλο και για ευαίσθητες επιδερμίδες). 

Χρήση: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση και απλώστε ομοιόμορφα (ποσότητα περίπου 1 

κουταλιά του γλυκού) 15-30 λεπτά πριν την έκθεση στον ήλιο. Προτείνουμε την ανανέωσή του 

κάθε 2 ώρες ή μετά το κολύμπι ή την εφίδρωση.  

 

 

Mineral Body Lotion SPF 30 

Αντηλιακή λοσιόν SPF 30 από την Clinique για το σώμα, με μεταλλικά ιχνοστοιχεία και 

μη λιπαρή σύνθεση που δεν ξηραίνει την επιδερμίδα. Έχει ανάλαφρη υφή και 

απλώνεται εύκολα αφήνοντας μια αίσθηση άνεσης. Χάρη στην Τεχνολογία Invisible 

Shield δημιουργεί μια ασπίδα προστασίας, ενώ απλώνεται ομοιόμορφα πάνω στην 

επιδερμίδα.  

Τύποι επιδερμίδας: Όλοι οι τύποι επιδερμίδας (κατάλληλο και για ευαίσθητες 

επιδερμίδες). 

Χρήση: Απλώστε ομοιόμορφα (ποσότητα τουλάχιστον 6 κουταλιές του γλυκού) 15-30 

λεπτά πριν από την έκθεση στον ήλιο. Προτείνουμε την ανανέωσή του κάθε 2 ώρες ή 

μετά το κολύμπι ή την εφίδρωση. 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΩΝ 

 

Η Τεχνολογία SolarSmart+ της Clinique 

Ένα σύμπλοκο αντιοξειδωτικών, επανορθωτικών συστατικών και αντηλιακών 

φίλτρων που βοηθά την ενίσχυση και επανόρθωση της υδρολιπιδικής ασπίδας της 

επιδερμίδας από τις ακτίνες UV, ενώ παρέχει υψηλού επιπέδου προστασία ευρέος 

φάσματος από την UVA / UVB ακτινοβολία. Περιλαμβάνει:  

• Ισορροπημένο, αποτελεσματικό συνδυασμό φωτοσταθερών χημικών 

αντηλιακών συστατικών, όπως Avobenzone.  

• Τεχνολογία IPF, περιλαμβάνει θραύσματα RNA και αντιοξειδωτικά, που 

βοηθούν την επιδερμίδα να αντιμετωπίσει τις φθορές. 

• Περιλαμβάνει επίσης αντιοξειδωτικά που ενεργοποιούνται με την έκθεση στον ήλιο.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Τα αντηλιακά μας που περιέχουν την Τεχνολογία SolarSmart+: 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

 

Face Cream SPF 40 

Κρεμώδες αντηλιακό με βελούδινη υφή. Καινοτόμα Τεχνολογία SolarSmart+ που 

εγγυάται προστασία υψηλής ποιότητας ενάντια στις φθορές που προκαλούν οι 

ακτίνες UVA και UVB.     Με φωτοσταθερά αντηλιακά φίλτρα και αντιοξειδωτικά.  

Τύποι επιδερμίδας: Όλοι οι τύποι επιδερμίδας 

Χρήση: Απλώστε ομοιόμορφα (ποσότητα περίπου 1 κουταλιά του γλυκού) 15-30 

λεπτά πριν από την έκθεση στον ήλιο. Προτείνουμε την ανανέωσή του κάθε 2 ώρες ή μετά το 

κολύμπι ή την εφίδρωση.  

 

 

SPF 30 Anti-Wrinkle Face Cream 

Κρεμώδες αντηλιακό προσώπου με βελούδινη υφή και έναν μοναδικό συνδυασμό από 

φυσικά και οργανικά αντηλιακά φίλτρα που προσφέρει υψηλή προστασία, χάρη στην 

Τεχνολογία Solar Smart+ ενάντια στις ακτίνες UVA/UVB προλαμβάνοντας τη 

φωτογήρανση.  

Βασικά συστατικά:  

• Octinoxate και Octisalate – οργανικά αντηλιακά φίλτρα που απορροφούν τις 

ακτίνες UVB και προστατεύουν την επιδερμίδα από άμεσο ηλιακό έγκαυμα. 

• Διοξείδιο Τιτανίου και Οξείδιο του Ψευδαργύρου – ανόργανα φυσικά αντηλιακά 

φίλτρα που ανακλούν τις ακτίνες UVA/UVB βοηθώντας την αποφυγή μελλοντικών 

γραμμών και ρυτίδων.  

Τύποι επιδερμίδας: Όλοι οι τύποι επιδερμίδας (κατάλληλο και για ευαίσθητες επιδερμίδες). 

Χρήση: Απλώστε ομοιόμορφα (ποσότητα περίπου 1 κουταλιά του γλυκού) 15-30 λεπτά πριν 

από την έκθεση στον ήλιο. Προτείνουμε την ανανέωσή του κάθε 2 ώρες ή μετά το κολύμπι ή 

την εφίδρωση. 33,00€ ΠΛΤ 

 

Face and Body Cream SPF 15 

Ιδανικό για πρόσωπο και σώμα. Η καινοτόμα Τεχνολογία SolarSmart+ εγγυάται  

προστασία υψηλής ποιότητας ενάντια στις φθορές που προκαλούν οι ακτίνες UVA και 

UVB. Aρμονικός συνδυασμός  από φωτοσταθερά χημικά αντηλιακά συστατικά, που 

περιλαμβάνουν Avobenzone. Ήπια, μη ερεθιστική και ανάλαφρη σύνθεση καταπραΰνει 

και προσφέρει άνεση στην επιδερμίδα που έχει εκτεθεί στον ήλιο.  

Τύποι επιδερμίδας: Όλοι οι τύποι επιδερμίδας 



 

 

 

Χρήση: Απλώστε ομοιόμορφα (ποσότητα τουλάχιστον 6 κουταλιών του γλυκού) 15-30 λεπτά 

πριν από την έκθεση στον ήλιο. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ 

Body Cream SPF 40 

Κρεμώδες αντηλιακό με βελούδινη υφή. Καινοτόμα τεχνολογία SolarSmart+ που εγγυάται 

προστασία υψηλής ποιότητας ενάντια στις  φθορές που προκαλούν οι ακτίνες UVA και 

UVB. Με φωτοσταθερά αντηλιακά φίλτρα και αντιοξειδωτικά.  

Τύποι επιδερμίδας: Όλοι οι τύποι επιδερμίδας 

Χρήση: Απλώστε ομοιόμορφα (ποσότητα τουλάχιστον 6 κουταλιές του γλυκού 15-30 

λεπτά πριν από την έκθεση στον ήλιο). Προτείνουμε την ανανέωσή του κάθε 2 ώρες ή μετά 

το κολύμπι ή την εφίδρωση. 

 

 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΟΥ 

SPF 30 Virtu-Oil Body Mist 

Ένα λεπτόρρευστο αντηλιακό σώματος, με μη λιπαρή σύνθεση που απορροφάται γρήγορα 

από την επιδερμίδα και δίνει μία αίσθηση δροσιάς.  συνδυασμένο με τη δερματολογικά 

ελεγμένη προστασία από τον ήλιο που χρειάζεστε. Η τελευταίας τεχνολογίας, μη λιπαρή 

σύνθεση, σε υγρή μορφή αυτού αντηλιακού παρέχει προστασία με αναλογία 3:1 ενάντια 

στην ακτινοβολία UVB/UVA. 

Η εύκολη συσκευασία του σε μορφή σπρέι σημαίνει γρήγορη 

εφαρμογή σε οποιαδήποτε γωνία, συμπεριλαμβανομένων και των 

δυσπρόσιτων σημείων, ακόμη και όταν η συσκευασία είναι 

γυρισμένη ανάποδα.  

Βασικά συστατικά: 

• Homosalate και Octisalate – οργανικά αντηλιακά φίλτρα που 

απορροφούν τις ακτίνες UVB και προστατεύουν την επιδερμίδα από 

άμεσο ηλιακό έγκαυμα. 

• Avobenzone - ένα ελαιοδιαλυτό συστατικό που απορροφά 

πλήρες φάσμα των ακτίνων UVA που προκαλούν μακροπρόθεσμες 

βλάβες στην επιδερμίδα.  

Τύποι επιδερμίδας: Όλοι οι τύποι επιδερμίδας 

Χρήση: Ψεκάστε πάνω στην επιδερμίδα από απόσταση 10-15εκ. 

(ποσότητα τουλάχιστον 6 κουταλιές του γλυκού 15-30 λεπτά πριν από την έκθεση στον ήλιο). 

Προτείνουμε την ανανέωσή του κάθε 2 ώρες ή μετά το κολύμπι ή την εφίδρωση. 

 



 

 

 

SPF35 Targeted Protection Stick 

To SPF35 Targeted Protection Stick βοηθά στην προστασία για τις ευαίσθητες 

περιοχές της επιδερμίδας που συχνά παραμελούνται κατά την πολύωρη έκθεση 

στον ήλιο.  

Προσφέρει φωτοσταθερή και υψηλού επιπέδου προστασία UVA/UVB σε μορφή 

εύχρηστου stick.  

Ειδικά μελετημένο για χρήση σε μικρότερες περιοχές του προσώπου, όπως τα 

χείλη, η περιοχή κάτω από τα μάτια, τα αφτιά, οι αστράγαλοι, κλπ. και ιδανικό 

για ακριβή εφαρμογή.  

Συστατικά 

• Βιταμίνη Ε: παρέχει προστασία από την οξειδωτική φθορά. Αυτή η 

ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία συμβάλλει στην εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών οι 

οποίες μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη γήρανση, όπως γραμμές και ρυτίδες, 

εξαιτίας της έκθεσης στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία.  

• Συνδυασμός μαλακτικών συστατικών, όπως Εστέρες από Έλαιο Χοχόμπα (Jojoba), 

συμβάλλουν στην προστασία της επιδερμίδας από την ξηρότητα που οφείλεται στην 

έκθεση στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία.  

Τύποι επιδερμίδας: Όλοι οι τύποι επιδερμίδας 

Χρήση: Εφαρμόστε στα επιθυμητά σημεία και απλώστε με τα ακροδάχτυλα σας. Προτείνουμε 

την ανανέωσή του κάθε 2 ώρες ή μετά το κολύμπι ή την εφίδρωση. 

 

After-Sun Rescue Balm with Aloe 

Ενυδάτωση με κατευναστική Αλόη καταπραΰνει την επιδερμίδα μετά την έκθεση στον 

ήλιο. Η καταπραϋντική σύνθεση προλαμβάνει το σχηματισμό ορατών μελλοντικών 

βλαβών από την έκθεση στον ήλιο. Συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του ξεφλουδίσματος. 

Κατάλληλο για το πρόσωπο και το σώμα. Μη-λιπαρή σύνθεση. Δεν προκαλεί μαύρα 

στίγματα. 

 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ CLINIQUE 

Απλά. Mε Ασφάλεια. Αποτελεσματικά. 

Δοκιμασμένα να μην προκαλούν αλλεργία. 100% χωρίς άρωμα. 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον: 

Ευριπίδη Γουργουλίδη | Brand Communications Manager Clinique & ADF Balkans 

Estée Lauder Hellas Α.Ε. | Τζαβέλα 67 & Λ. Μεσογείων | 15231, Αθηνα 

Τηλ: 2106786127 | Κιν: 6937275626 | egourgoulidis@gr.clinique.com 

Clinique | Aramis | Tommy Hilfiger | DKNY | Michael Kors | Ermenegildo Zegna 


