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Opalovací přípravky SOLAIT od Marionnaud 

myslí novou řadou na sportovce 
 
 

 

Slunečné letní dny na pláži, u 

bazénu, ale i na výletech se 

blíží. Při užívání si hřejivých 

paprsků však nesmíme 

zapomenout na péči o 

pokožku. Letos přichystala 

řada opalovacích přípravků 

SOLAIT novinky pro 

sportovce, kteří potřebují po 

fyzickém výkonu ochránit 

zpocenou kůži, ale i třpytivé 

novinky pro ženy, které chtějí 

zazářit. Veškeré produkty jsou voděodolné a obsahují vitamín E, který je pro pokožku 

nesmírně důležitý, neboť účinkuje jako antioxidant, pokožku chrání před působením 

volných radikálů a tím pádem i před ztrátou elasticity a vznikem vrásek. Opalovací 

krémy SOLAIT zajistí kromě běžné ochrany navíc ochranu i před paprsky  UVA, které 

způsobují předčasné stárnutí pleti. Přípravky SOLAIT jsou k dostání výhradně v síti 

parfumerií Marionnaud. 

  

Dohněda opálená pokožka je mnohými lidmi považována za symbol zdraví a krásy. Nicméně je nutné 

si uvědomit, že je nezbytné se ideálně při každém pobytu na slunci chránit. Léto si můžeme užívat bez 

spálení, budeme-li pravidelně používat ochranné krémy, dodržovat pitný režim a vyhýbat se 

slunečním paprskům v době jejich největší síly (mezi 11. – 14. hodinou). 

 

 

 

http://www.medaprex.cz/cs/magazin-krasy/slovnik-pojmu/predcasne-starnuti-pleti-147.html
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____________________________________ 

NOVINKA  

SOLAIT SPF 30 

SPORT 

 

Nová řada SPORT je díky odolnosti vůči potu 

vhodná nejen do velkého horka, ale i pro 

sportovce. Tato řada chladí, osvěžuje a dá se 

nanášet i na vlhkou pokožku. Navíc produkty 

obsahuji Aquarich - cenný komplex látek, který 

hydratuje, obsahuje výtažky z černého ovsa a 

dokáže vázat vodu v kůži. 

Sport 2 in 1 face lotion + lip balm -  Pleťový 

krém a zároveň balzám na rty je kombinovaný 

produkt, který se snadno vejde do kapsy. 

Poskytuje až 8 hodinovou hydrataci a má 

příjemnou kokosovou vůni. 

Sport moisturising sun lotion – Hydratační 

opalovací krém poskytuje až 8 hodinovou 

hydrataci, snadno se roztírá, rychle zasychá a 

nezanechává pokožku mastnou. 

Sport transparent spray – Opalovací krém 

v kovové nádobce, s technologií kontinuálního 

postřiku, která zajišťuje rychlé a rovnoměrné 

použití ve všech úhlech.  

K dostání v síti parfumerií Marionnaud za 

cenu 2in1 face lotion 199 Kč/20 ml, krém 

249 Kč/100 ml, sprej 349 Kč/150 ml  

 

__________________________________ 

NOVINKA  

SOLAIT SPF 20 & AFTERSUN 

SHIMMERING 

 

Třpytivé novinky od Solait nádherně zvýrazní 

opálení. 

Shimmering oil spray illuminating glow - 

Voděodolný opalovací olej s faktorem 20 nejen 

ochrání vaše tělo před spálením, ale zároveň 

vám poskytne nádherně zářivou, třpytící se 

pokožku. Rychle se vstřebává a nezanechává 

pokožku mastnou. 

Solait Shimmering after sun oil spray 

illuminating glow – Zajistí pokožce po 

opalování okamžité zchlazení a díky obsahu 

extraktu z aloe vera a okurky pokožku i 

příjemně zklidní. Rychle se vstřebává a 

nezanechává pokožku mastnou, ale jen 

nádherně zářivou. 

 

 

 

 

K dostání v síti parfumerií Marionnaud za 
cenu SPF20 299 Kč/200 ml, after sun 199 
Kč/200 ml 
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____________________________________ 

 

SOLAIT SPF 30, 50+ 

ANTI-AGEING FACE FLUID 

 

 

Přímo na citlivou pokožku obličeje jsou určeny 

tyto dva jemné fluidy. Jsou vysoce hydratační, 

a tak působí proti předčasnému stárnutí 

z nadmíry slunečních paprsků.  

Díky vylepšené ochraně proti UVA i UVB 

záření a velmi jemnému složení s vitaminem E 

ošetří a hydratuje pleť až na osm hodin.  

Ač je krém voděodolný, doporučuje se po 

každém pobytu ve vodě znovu aplikovat.  

 

 

 

 

 

K dostání v síti parfumerií Marionnaud za 

ceny - 50 ml SPF 30 = 119 Kč / 50 ml SPF 50 

= 129 Kč.  

 

 

__________________________________ 

 

SOLAIT SPF 20, 30 

TRANSPARENT SUN SPRAY 

 

 

Transparentní voděodolné opalovací krémy 

zajistí kromě běžné ochrany navíc ochranu i 

před paprsky  UVA, které způsobují předčasné 

stárnutí pleti.  

Díky obsahu vitamínu E pomáhají chránit 

pokožku před volnými radikály a udržují pocit 

jemnosti a pružnosti při slunečním záření. 

Snadno se roztírají, nemastí, rychle zasychají 

a nezanechávají bílé stopy na pokožce.  

Transparent sun spray v kovové nádobce má 

navíc technologii kontinuálního postřiku a 

zajišťuje tak rychlé a rovnoměrné použití ve 

všech úhlech. 

 

 

K dostání v síti parfumerií Marionnaud za 

ceny - SPF 20 spray 229 Kč/200 ml, SPF 30 

spray 249 Kč/200 ml, SPF 30 kov 329 Kč/150 

ml 

http://www.medaprex.cz/cs/magazin-krasy/slovnik-pojmu/predcasne-starnuti-pleti-147.html
http://www.medaprex.cz/cs/magazin-krasy/slovnik-pojmu/predcasne-starnuti-pleti-147.html
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____________________________________ 

 

SOLAIT SPF 15, 30 

TAN ACTIVATING 

 

Voděodolné opalovací krémy a olej s vlastností 

Tan activing obsahují látku MelanoBronze, a 

tak posilují přirozený proces opalování 

kůže. Fixují a prodlužují zlatavý tón opálení i 

po návratu z dovolené.  

 

Moisturising sun spray a Moisturising sun 

lotion jsou vysoce hydratační, poskytuji 

24hodinovou hydrataci, aniž by pokožku 

zanechaly mastnou. 

  

Sun oil spray obsahuje kokosový olej, po 

jehož aplikaci zůstane pokožka příjemně 

hebká a vyživená, aniž by pokožku zanechal 

mastnou. 

 

K dostání v síti parfumerií Marionnaud za 

ceny - SPF 15 sun oil 229 Kč/200 ml, SPF 15 

spray 249 Kč/200 ml, SPF 30 spray 329 

Kč/200 ml, SPF 30 krém 229 Kč/200ml 

 

___________________________________ 

 

SOLAIT SPF 30 

SUN PROTECTION 

 

 

Hydratační opalovací krém s faktorem SPF 

30 je voděodolný, má lehkou a nemastnou 

texturu a poskytuje až 24 hodinovou hydrataci. 

Na výběr je menší praktické balení nebo balení 

ve spreji pro příjemné nanášení. 

 

Balzám na rty na opalování má faktor SPF 30, 

je voděodolný a chrání citlivou pokožku rtů. 

Poskytuje jim až osmihodinovou hydrataci, je 

také obohacen o vitamin E.  

 

 

 

 

 

K dostání v síti parfumerií Marionnaud za 

ceny - krém 129 Kč/100 ml, spray 229 

Kč/200 ml, lip balm 59 Kč 
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_____________________________________ 

 

SOLAIT AFTER SUN 

MILK, TAN PROLONGER MILK, GEL, 

SPRAY 

 

Nesmíme zapomínat ani na péči po opalování. 

Hydratační přípravky Solait after sun jsou 

s aloe vera, mají chladivý efekt a poskytují 

pokožce až 24 hodinovou hydrataci, aniž by ji 

nepříjemně olepovaly či zanechávaly mastnou.  

Podle formy, která nám vyhovuje, můžeme 

vybírat mezi gelem, mlékem a sprejem.  

U mléka si navíc můžeme vybrat i variantu se 

speciální formulí Tan prolonger, která dokáže 

prodloužit přirozené opálení pokožky.  

 

 

K dostání v síti parfumerií Marionnaud za 

ceny – mléko 99 Kč/200 ml, mléko Tan 

prolonger 99 Kč/200 ml, Aloe Vera gel 99 

Kč/200 ml, spray 129 Kč/200 ml 

 

 

 

FOTOGRAFIE OPALOVACÍ ŘADY SOLAIT JSOU KE STAŽENÍ NA LINKU ZDE  

https://www.dropbox.com/sh/hmk0qm7q2cxigxp/AAC85NIa1sCDxX4Gqefsh5dGa?dl=0

