
 
 

UUDET GARNIER-AURINKOTUOTTEET 2012 

 

Garnier Ambre Solaire on ollut yksi maailman johtavista aurinkotuotemerkeistä jo yli 75 vuoden ajan. 
Tulevalle kesälle Garnier on luonut sarjan entistä innovatiivisempia, miellyttävämpiä ja 
helppokäyttöisempiä tuotteita, jotka sopivat kaikkiin elämäntyyleihin ja kaikille ihotyypeille. Uudet 
aurinkosuojatuotteet ja niiden käyttö ovat todellinen kauneusrituaali uusine koostumuksineen ja 

kätevine pakkauksineen. Tuotteet ovat saatavilla huhtikuussa 2012. 

 
Garnier Ambre Solaire Golden Protect,  SK10, 200ml  EAN36005411158818 
suosituskuluttajahinta-arvio 10,30 euroa 
 
Garnier Ambre Solaire Golden Protect, SK20, 200ml  EAN3600541158825 
suosituskuluttajahinta-arvio 11,30 euroa 
 
Garnier Ambre Solaire Golden Protect, SK30, 200ml  EAN3600541158832 
suosituskuluttajahinta-arvio 11,90 euroa 
 
Garnier Ambre Solaire Golden Touch After Sun –milk, 200ml EAN3600541152915 
suosituskuluttajahinta-arvio 7,90 euroa 
  
Garnier Ambre Solaire, rauhoittava After sun –geeli, 200ml  EAN3600541030954 
suosituskuluttajahinta-arvio 8,60 euroa 
 
Garnier Ambre Solaire Original Intense No Streaks Bronzer   EAN3600540462862  
itseruskettava emulsio, 150ml  
suosituskuluttajahinta-arvio 9,95 euroa 
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GARNIER GOLDEN PROTECT -UUTUUS  
  
Kalpean ihon paljastaminen ja toive nopeasta 
kullanhohtoisesta päivetyksestä ihoa polttamatta 
tekevät ensimmäisistä auringonottopäivistä varsin 
haasteellisia.  
 
Garnier vastaa tähän haasteeseen esittelemällä 
aurinkosuojatuotteita, joiden avulla naiset voivat 
näyttää kauniilta ja suojata samalla ihoaan 
ensimmäisistä auringonsäteistä lähtien.   
 
Uusia Golden Protect -aurinkosuojaemulsioita varten 
L’Oréalin Suncare Formulation -laboratoriot kehittivät 
Monoi-öljyä ja kullanvärisiä helmiäishiukkasia 
sisältävän koostumuksen, jolla on välitön kosmeettinen 
vaikutus.  Golden Protect -tuotteiden koostumus on 
pehmeä, kevyt, ylellinen ja ei-rasvainen ja tekee 
tuotteiden levittämisestä helppoa ja miellyttävää. 
 

Monoi-öljyä valmistetaan tahitilaisista tiare-kukista.  Monoi on tunnettu ihoa ravitsevista, 
kosteuttavista ja silottavista ominaisuuksistaan, ja sitä on kautta aikojen käytetty mm. lääkintään, 
hiustenhoitoon ja ihonhoitoon.  
 
Tuotteet ovat tehokas suoja auringon haitallisia UVA-. Ja UVB-säteitä vastaan, sillä ne sisältävät mm. 
patentoidun ja fotostabiilin Mexoryl® SX-filtterin.  
 
Golden Protect -sarjan tuotteista löytyy kolme suojakerrointa valittavaksi ihotyypin ja 
auringossaoloajan mukaan: SK10, SK20 ja SK30.  
   
Kullanhohtoiseen tuotesarjaan kuuluu myös After Sun –emulsio, joka sisältää Monoi-öljyä, 
rauhoittaa ja kosteuttaa auringon kuivattamaa ihoa jopa 24 tunnin ajan. Helmiäishiukkasten 
ansiosta rusketus korostuu ja pysyy kauniin näköisenä pidempään.  
 
Uusi Garnier Ambre Solaire rauhoittava After Sun -geeli viilentää ihoa. Geelin sisältämä aloe veran 
tiiviste rauhoittaa punoittavaa ja palanutta ihoa ja kosteuttaa pitkään. Geeliä voidaan säilyttää jopa 
jääkaapissa, jolloin sen viileä vaikutus tehostuu entisestään. 
 
Aprikoosiuutetta sisältävä Garnier Ambre Solaire Original Intense No Streaks Bronzer –
itseruskettava emulsio antaa kevyen ja houkuttelevan päivetyksen eikä jätä luonnottoman näköisiä 
rajoja. 
 
 
 


