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■ bevat bijenwas, vitamine E en 

hoogwaardige sheaboter 

■ met SPF 30 

■ protectie tegen UVA en UVB 

straling 

■ zonder minerale olie 

■ siliconevrij 

LIPSTICK 

FROST & SUN 
Lip protectie en verzorging bij kou, wind en droge lucht. Tevens 

beschermend tegen natuurlijke UV straling. 
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LIPSTICK FROST & SUN 

Lip protectie en verzorging bij kou, wind en droge lucht. Tevens beschermend 

tegen natuurlijke UV straling 

 
 

EIGENSCHAPPEN/ TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

LIPSTICK FROST & SUN beschermt en verzorgt de lippen intensief, speciaal 
als de buitenomstandigheden extreem zijn, zoals koude, wind en droge lucht.  
LIPSTICK FROST & SUN is geschikt voor ruwe, droge en gebarsten lippen. 
Daarnaast biedt, LIPSTICK FROST & SUN bescherming tegen schade zoals 
veroorzaakt door UV straling. Als gevolge van de zeer dunne hoornlaag zijn 
lippen zeer gevoelig voor invloeden van buitenaf. De lippen, maar ook het 
voorhoofd, neus en oren behoren to de zogenaamde: sun-teraces en kunnen 
zichzelf niet beschermen tegen UV straling door middel van bruining. Ook het 
secondaire protectie mechanisme is niet voldoende, daar er geen eelt 
gevormd wordt op de lippen. Dit betekend dat er zich geen verdikking vormt in 
de buitenste huidlaag als gevolg van zonlicht. Op de lange duur kunnen de 
lippen zo beschadigen dat er zich een zogenaamde “boerenlip” of 
“zeemanslip” ontstaat. Om de lippen goed te beschermen is dus een juist 
protectie product nodig, dat niet wordt “weg-gelikt” en dus niet oraal wordt 
opgenomen.  
 

GEBRUIK: 
Breng LIPSTICK FROST & SUN meerdere malen per dag – als nodig – aan 
op de lippen. LIPSTICK FROST & SUN wordt eenvoudig aangebracht en laat 
geen verkleuring achter. Het product wordt voor mannen en vrouwen 
aanbevolen. 
 
Voor blootstelling aan intensieve zon, LIPSTICK FROST & SUN gelijkmatig op 
de schone en droge lippen aanbrengen. Royaal aanbrengen, aangezien 
geringe hoeveelheden slechts een geringe bescherming bieden. Om de 
protectie optimaal te behouden dient LIPSTICK FROST & SUN meermalen te 
worden aangebracht. 
Het opnieuw aanbrengen verlengt niet de protectie-tijd, maar brengt de oude, 
tussentijds verminderde protectie weer op pijl. Een vernieuwing van de 
beschermingslaag om de 2 uur is in principe zinvol.  
 
Waarschuwing: het gebruik van lichtprotectie-middelen vermindert niet de 
verplichting om andere voorgeschreven protectie middelen te dragen. 
Intensieve middagszon dient vermeden te worden. Ook bieden 
zonprotectiemiddelen met een hoge factor geen volledige bescherming tegen 
UV stralen. 
 

BESCHRIJVING: 

Lip verzorging in de vorm van een stick gebaseerd op wax, olie en lipiden, 
alsook enkele cosmetische ingrediënten. De specifieke oranje-gele kleur is 
afkomstig van de gebruikte zanddoorn pulp olie. 
 

HUIDTOLERANTIE: 

De zeer hoge huidvriendelijkheid van LIPSTICK FROST & SUN werd 
zorgvuldig getest en bevestigd. Het resultaat is beschikbaar als 
dermatologisch rapport en kan aangevraagd worden. 
 

PRODUCTKWALITEIT: 

De productie vindt plaats onder GMP (GOOD MANUFACTURING 
PRACTICE)-voorwaarden. Het kiemgetal wordt regelmatig microbiologisch 
gecontroleerd en ligt onder 100 kiemen per gram. 
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LIPSTICK FROST & SUN 

Lip protectie en verzorging bij kou, wind en droge lucht. Tevens beschermend 

tegen natuurlijke UV straling 

 
 
 

EERSTE HULP: 

Bij onbedoeld contact met de ogen: meteen grondig met veel handwarm water 
uitspoelen; als irritaties blijven bestaan, uit voorzorg de oogarts raadplegen. 
Bij inslikken, niet laten braken, met voldoende water spoelen en een arts, of 
het vergif-informatie centrum raadplegen indien nodig. Als medisch advies 
nodig is houd de verpakking bij de hand.  
 

OPSLAGINSTRUCTIES: 

LIPSTICK FROST & SUN kan in originele, gesloten verpakkingen ten minste 
30 maanden (vanaf productiedatum) bij kamertemperatuur bewaard worden. 
De houdbaarheid na de eerste maal openen (PAO, Period after Opening) is 
op de verpakking aangegeven. Op een droge koele plaats (bij 
kamertemperatuur) bewaren. Afsluiten na gebruik.  
 

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN: 

LIPSTICK FROST & SUN is onderhevig aan de EG-cosmetica-verordening, 
maar niet aan de chemicaliënwet of de verordening inzake gevaarlijke stoffen. 
Huidbeschermingsmiddelen zijn als bestanddeel van de persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) erkend. 
 

MILIEU: 

Deksel en basis zijn uit SAN vervaardigd en kunnen na volledige lediging als 
SAN-afval verwijderd worden. 
 

SAMENSTELLING VOLGENS INCI*: 

C12-15 ALKYL BENZOATE, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, DIBUTYL 
ADIPATE, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, 
CERA ALBA, HYDROGENATED COCONUT OIL, CANDELILLA CERA, 
COPERNICIA CERIFERA CERA, ETHYLHEXYL TRIAZONE, BIS-
ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, 
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, HIPPOPHAE RHAMNOIDES FRUIT 
OIL, TOCOPHEROL, BISABOLOL, MICA (CI 77019), TITANIUM DIOXIDE 
(CI 77891). 
 
* (International Nomenclature Cosmetic Ingredients) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BESTELGEGEVENS: 

Lipstick: 

MAG-nr.: 13701003 

25 stuks = 1 VE1) 

1) VE = verpakkingseenheid 

Onze gegevens en adviezen komen overeen met de actuele stand van onze kennis. Wij verstrek-
ken ze vrijblijvend. Ze vormen noch een garantie noch komt hierdoor een contractverhouding 
voort. Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en van de verdere productontwik-
keling behouden wij ons voor. Wij verzoeken u om de producten altijd zelf op eigen verantwoor-
delijkheid op hun geschiktheid voor het voorziene gebruiksdoeleinde te controleren. 

 

Peter Greven Physioderm GmbH 
Procter-&-Gamble-Str. 26 
53881 Euskirchen 
Germany 

Tel.: +49 2251 77617-30 
Fax: +49 2251 77617-44 
Internet: www.physioderm.com 
E-Mail: info@physioderm.de 
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