
 

 
  



 

DADO SENS SUN in een oogopslag 
 

Huidbeeld 
· eczeem 
· psoriasis 
· rosacea 
· zonallergieën 
· zeer droge huid 
· zeer gevoelige huid van kinderen 
 
Werking: 
· beschermt de cellen tegen schade op lange termijn, 
· ondersteunt de regeneratie van de huid, 
· optimale compatibiliteit, 
· heeft een verzachtende en kalmerende werking, 
· behoudt het vochtgehalte van de huid. 
 
DADO SENS SUN 
· Beschermt zelfs de meest gevoelige huid tegen schade 
veroorzaakt door UVA-en UVB-stralen 
· Vrij van parfums, kleurstoffen, parabenen en siliconen 
 
Wat biedt DADO SENS SUN? 
Voor meer dan 90% van de bevolking is het gebruik van een 
betrouwbare bescherming tegen de zon steeds belangrijker. 
Vooral personen met een zonneallergie, zeer gevoelige huid, 
eczeem, psoriasis en rosacea kiezen steeds vaker voor 
producten met een hoge beschermingsfactor en effectieve en 
verdraagzame ingrediënten. Met DADO SENS SUN zetten we de 
gezondheid en de bescherming van de huid op de eerste plaats. 
Daarom zijn alle producten dusdanig ontworpen om de huid 
tegen beschadiging door de zon te beschermen en gelijktijdig 
te verzorgen met waardevolle voedingsstoffen. DADO SENS 
SUN gebruikt daarom voor het eerst het innovatieve SymHelios 
™ celbescherming, wat naast een langdurige bescherming tegen 
UV-straling, ook bescherming tegen andere milieu-invloeden 
biedt.  
 
Hoe werkt SUN? 
De DADO SENS SUN producten hebben filters en texturen die 
perfect zijn afgestemd op de verschillende behoeftes van de 
huid. Lotion en crème voor de zeer droge huid, eczeem en 
psoriasis. Gels voor alle mensen die gevoelig zijn voor allergische 
huidreacties op de zon,  acne of rosacea.  

Werkzame 
ingrediënten 
 
Biologisch  filter  
· UVA-en UVB-bescherming 
volgens de Europese 
aanbevelingen 
· beschermt de huid tegen 
zonnebrand en 
zoninvloeden 
op de lange termijn 
 
Minerale filters  
· weerspiegelen het licht 
direct 
· alleen opgenomen in de 
SPF 50 Crème 
 
Ectoine  
· beschermt cellen tegen 
beschadiging 
 
Tiliroside  
· anti oxidatief, remt 
ontstekingen en gaat 
Huidveroudering tegen 
 
SymHelios ™ cel 
bescherming 
· bescherming tegen 
voortijdige 
huidveroudering 
vermindert lijntjes en 
rimpels 
 
Jojoba- en amandelolie, 
allantoïne 
· vocht herstellend 
· kalmerend 
 
Aloë vera, panthenol, 
allantoïne 
· beschermt tegen 
schadelijke invloeden door 
de zon 



 

PRODUCTEN  
 
Sun Cream SPF 50 
Bijzonder hoge bescherming met organische en minerale 
licht filters, anti-aging complex, waterbestendig. 
 
Aanbevelingen:  
· voor de zeer gevoelige, droge huid 
· bij atopische dermatitis en psoriasis 
· vrij van parfum, kleurstoffen, parabenen en siliconen 
 
Sun Cream Kids SPF 30 & 50 
Hoge bescherming met organische lichtfilters en natuurlijke 
oliën: jojoba olie (biologisch), amandelolie 
(biologisch) en sheabutter (gecertificeerd biologisch), 
waterbestendig. 
 
Aanbevelingen: 
· speciaal voor de gevoelige en tere huid van kinderen 
· ook bij neurodermitis en psoriasis 
· vrij van parfum, kleurstoffen, parabenen en siliconen 
 
Sun Gel SPF 15 & 25 
Medium bescherming met organische lichtfilters, 
anti-aging complex, waterbestendig. 
 
Aanbevelingen: 
· bescherming tegen Mallorca acne en zonneallergie 
· ook bij rosacea en acne 
· zonder emulgatoren en vetvrij 
· vrij van parfum, kleurstoffen, parabenen en siliconen 
 
SUN Lotion SPF 30 
Hoge bescherming met organische lichtfilters 
 
· zonder emulgatoren en vetvrij 
· vrij van parfum, kleurstoffen, parabenen en siliconen 
 
After Sun Cooling Gel 
Gel die de huid na blootstelling aan de zon, verfrist, 
hydrateert en kalmeert. 
 
Aanbevelingen: 
· ideaal voor de gevoelige en allergie-risico huid 
· ook bij rosacea en acne 
· hydrateert, kalmeert en ontspant 
· anti-aging complex 
· zonder emulgatoren en vetvrij 
· vrij van parfum, kleurstoffen, parabenen en siliconen 


