
»Ponieważ nie 
chodzi tylko  

o pielęgnację,  
ale o miłość«

 – ( i:kju)

KATALOG PRODUKTÓW



FIRMA I MARKA
• STWORZONE W BIARRITZ W 2011
• INSPIROWANE KULTURĄ SURFINGU
• INNOWACJA W KREACJI, SZACUNEK DLA LUDZI I NATURY
• MADE IN FRANCE
• FILTRY CERTYFKOWANE, EKOLOGICZNE - ECOCERT®, COSMEBIO®

BODY WELLNESS
SUN CARE

Przetestowane i zaakceptowane przez surferów na całym świecie. – certyfikowana ochrona przeciwsłoneczna.



Naturalna codzienna ochrona 
przeciwsłoneczna.
Idealna ekologiczna ochrona przeciwsłoneczna 
do skóry, która jest już opalona lub nie jest 
skłonna do poparzeń słonecznych. Zapewnia 
dobrą tolerancję i optymalną ochronę przeciw 
UVA i UVB. Składniki w 99% pochodzenia natu-
ralnego – mineralna tarcza ochronna, non-eco-
toxic na środowisko morskie. Idealna dla skóry 
nie tolerującej filtrów chemicznych. Konsystencja 
kremu delikatnie pokrywa skórę, jest na tyle 
gęsta, ze nie wchodzi do oczu, chroni skórę, nie 
powoduje uczucia napięcia, nie wysycha.
ŚREDNIA OCHRONA UVA/UVB - wodoodporny
certyfikaty ECOCERT®, COSMEBIO®

Krem do opalania do ciała i twarzy SUnScreen 
SpF15 - 50ml, 100 ml

Wysoka ochrona przeciwsłoneczna, daje radość z korzystania ze słońca nawet 
przy wrażliwej skórze, dzięki formule bogatej w organiczne antyoksydanty, 
olejki roślinne odżywiające i regenerujące skórę. Składniki w 100% naturalnego 
pochodzenia, mineralna tarcza ochronna, konsystencja płynna, non-ecotoxic dla 
środowiska morskiego.
WYSOKA OCHRONA UVA/UVB SUN - wodoodporny
ECOCERT®, COSMEBIO®

Dzięki badaniom naukowym EQ, Krem Sunscreen SPF30 HIGH PROTECTION 
został stworzony pod pełną kontrolą dermatologiczną aby zapewnić dobrą 
tolerancję i optymalną ochronę przed  UVA i UVB.
Certyfikat ECOCERT®, Krem zapewnia perfekcyjną ochronę dla osób 
nietolerujących filtrów chemicznych. Odpowiedni dla całej rodziny, także dla dzieci.
Warstwa kremu na skórze nie wysycha, nawilża cały czas skórę, dzięki odpowiedniej 
konsystencji nie wchodzi do oczu.

Krem do opalania do ciała i twarzy SUnScreen SpF30 - 50ml, 100ml

Krem do opalania do ciała i twarzy  
SUnScreen SpF50 - 50ml, 100ml

Do twarzy i ciała. Daje wysoką ochronę 
wrażliwej skóry, skłonnej do poparzeń 
słonecznych. Idealny dla całej rodz-
iny, także dla dzieci. Składniki w 100% 
naturalnego pochodzenia, mineralna tarcza 
ochronna, mocne krycie skóry, non-ecotoxic 
dla środowiska morskiego.
WYSOKA OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA 
UVA/UVB - wodoodporny ECOCERT®,  
COSMEBIO®

Dzięki badaniom naukowym EQ, Krem 
Sunscreen SPF30 HIGH PROTECTION  
został stworzony pod pełną kontrolą 
dermatologiczną aby zapewnić dobrą 
tolerancję i optymalną ochronę przed UVA 
i UVB.
Certyfikat ECOCERT®, Krem zapewnia 
perfekcyjną ochronę dla osób 
nietolerujących filtrów chemicznych. 
Odpowiedni dla całej rodziny, także dla 
dzieci.
Warstwa kremu na skórze nie wysycha, 
nawilża cały czas skórę, dzięki odpowiedniej 
konsystencji nie wchodzi do oczu.

pomadKa ochronna  
i Krem do opalania 2w1
combo SUnSticK-SUnScreen SpF50+/SpF50

2w1 – ochrona przeciwsłoneczna 
Pomadka ochronna i krem do opalania 
Combo Sunstick SPF50+  sunscreen SPF50 
chroni skórę podczas zajęć sportowych na 
powietrzu latem i zimą, nawilża i chroni usta. 
100% naturalnego pochodzenia, mineralna 
tarcza ochronna.
BARDZO WYSOKA OCHRONA UVA/UVB, 
ECOCERT®

Dzięki badaniom naukowym EQ Pomadka 
ochronna i krem do opalania Combo 
Sunstick-Sunscreen SPF50+/SPF50 powstał 
pod pełną kontrolą dermatologiczną, aby 
zapewnić ochronę przed UVA i UVB.
Oferuje podwójną ochronę jako pomadka 
i krem, bardzo wysoka ochrona w małym 
przenośnym opakowaniu. Odżywienie skóry 
w ekstremalnych warunkach. Produkt ide-
alny dla wszystkich nie tolerujących filtrów 
chemicznych. Odpowiedni dla całej rodziny, 
także dla dzieci. Nie wysusza skóry, chroni 
także przed zimnem.

pomadKa ochronna do USt SpF30 4,5gr

Ochrona ust przed silnym działaniem 
słońca.
Zapobiega wysuszaniu, daje długotrwałe 
uczucie miękkich i odżywionych ust. Chro-
ni przed słońcem i zimnem, bez filtrów 
chemicznych. 100% naturalnego pochodze-
nia, mineralna tarcza ochronna, non-ecotoxic 
dla środowiska morskiego.
WYSOKA OCHRONA UVA/UVB - wodoo-
dporny, ECOCERT®, COSMEBIO®

Dzięki badaniom naukowym EQ, Krem 
Sunscreen SPF30 HIGH PROTECTION  
został stworzony pod pełną kontrolą 
dermatologiczną aby zapewnić dobrą 
tolerancję i optymalną ochronę przed UVA 
 i UVB.
Zapewnia perfekcyjną ochronę dla osób 
nietolerujących filtrów chemicznych. Odpo-
wiedni dla całej rodziny, także dla dzieci.
Warstwa balsamu na skórze nie wysycha, 
nawilża cały czas skórę, chroni przed zimnem, 
wiatrem, słoną wodą itp., zapobiega pękaniu 
ust.



balSam w SztyFcie white SUn SticK SpF50+ 10gr
Do twarzy, do ust i do bardzo wrażliwych partii skóry. Chroni w ekstremalnych warunkach.
Tekstura bogata w maksimum ochrony w ekstremalnych warunkach. 100% naturalnego pochodzenia, mineralna tarcza 
ochronna, non-ecotoxic dla środowiska morskiego. BARDZO WYSOKA OCHRONA UVA/UVB - wodoodporny. 100% naturalnego 
pochodzenia.
Przetestowany przez surferów z całego świata. Balsam w sztyfcie EQ White Sun Stick SPF50 tworzy warstwę ochronną aby 
maksymalnie chronić skórę w ekstremalnych warunkach podczas uprawiania sportów wodnych czy zimowych przy wystawieniu 
się na promieniowanie słoneczne.
Dzięki badaniom naukowym EQ, Krem Sunscreen SPF30 HIGH PROTECTION został stworzony pod pełną kontrolą 
dermatologiczną aby zapewnić dobrą tolerancję i optymalną ochronę przed UVA i UVB.
Zapewnia perfekcyjną ochronę dla osób nietolerujących filtrów chemicznych. Odpowiedni dla całej rodziny, także dla dzieci.
Warstwa balsamu na skórze nie wysycha, nawilża cały czas skórę, chroni przed zimnem, wiatrem, słoną wodą itp., zapobiega 
pękaniu ust.

balSam w SztyFcie blUe SUn 
SticK SpF50+
Ochrona przeciwsłoneczna z dodatkowym 
efektem zabawy – barwi skórę na niebiesko.

balSam w SztyFcie pUrple 
SUn SticK SpF50+
Ochrona przeciwsłoneczna z dodatkowym 
efektem zabawy – barwi skórę na fioletowo.

balSam w SztyFcie green 
SUn SticK SpF50+
Ochrona przeciwsłoneczna z dodatkowym 
efektem zabawy – barwi skórę na zielono.



olejeK hUile merveilleUSe

Olejek do twarzy, włosów i ciała. Odżywia i zmiękcza 
skórę.
Unikalny i wspaniały zapach, głębokie nawilżanie  
i odżywianie skóry, delikatny odcień opalenizny. Twój naj-
lepszy przyjaciel po kąpieli słonecznej, w 100% naturalny. 
Bez alergenów i parabenów.
ECOCERT®, COSMEBIO®
Nawilża i zmiękcza skórę.
Dzięki badaniom QQ olejek Huile Merveilleuse stwor-
zony pod pełną kontrolą dermatologiczną, zapewnia 
dobrą tolerancję i ochronę. Nadaje skórze efekt 
delikatnej opalenizny, ma głębokie działanie odżywcze. 
Skóra jest promienna, miękka, nawilżona. Można także 
nakładać na włosy,

olejeK hUile merveilleUSe Scintillante

Olejek do twarzy, włosów i ciała. Odżywia skórę i utrwala 
opaleniznę, wzmocniony przez tonujące brązowe perły dla 
zachowania odpowiedniego kolorytu. W 100% naturalnego 
pochodzenia, bez alergenów, bez parabenów.
Zdrowy połysk i wspaniała opalenizna. Dzięki badaniom nau-
kowym EQ, pod pełna kontrolą dermatologiczną powstał olejek 
’Huile Merveilleuse Scintillant, który odżywia i nawilża suchą 
skórę. Olejek Inca incha pozwala zachować równowagę skóry, 
wzmacnia jej barierę ochronną. Olejek buriti, naturalnie barwi  
i wzmacnia efekt opalenizny nadając kasztanowy odcień i złoty 
połysk.

mleczKo po opalaniU

Do twarzy i ciała
Nawilża i wygładza skórę. 
Przynosi ulgę wysuszonej i zestresowanej po 
opalaniu skórze. Szybko ją uspokaja, nawilża  
i chłodzi. 

99.45% pochodzenia naturalnego, bez alergenów
ECOCERT®, COSMEBIO®

Samoopalacz nawilżający

Do twarzy i ciała, nawilża i nadaje jednolitą opaleniznę  
o owocowym zapachu.
98.87% naturalnego pochodzenia, bez parabenów.
ECOCERT®, COSMEBIO®
Samoopalacz zapewnia długotrwały efekt naturalnej 
opalenizny. Kremowa konsystencja nie klei skóry, odżywia 
i nawilża. Obraz cery jest jednolity i promienny. Skóra jest 
miękka i nawilżona.



SKładniKi aKtywne w KoSmetyKach:

Kompleks pochodzenia morskiego – przy odpływie brązowe algi schną na 
słońcu i wietrze, chronią się poprzez strukturę membran przylegających 
do skóry. Ten aktywny kompleks to połączenie właściwości brązowych alg- 
membrany polisacharydów i aminokwasów z mikroalg. Chlorella vulgaris  
i minerały z morskiej wody. Odbudowuje barierę hydrolipidową, wiąże 
wodę i pozwala na długo nawilżyć skórę.

Organiczne masło shea - bogate w witaminy A i E, kwasy tłuszczowe i wosk 
karite. Poprawia ochronę skóry, odżywia i zmiękcza skórę.

Organiczny ekstrakt z jęczmienia – bogaty w chlorofil, minerały i witaminy.

Wosk pszczeli (CERA ALBA) – wzmacnia warstwę ochronną skóry, tworząc 
zewnętrzną ochronną warstwę przeciwdziałającą negatywnym wpływom 
klimatycznym.

Organiczny olejek z pestek moreli (PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL) - 
bogaty w witaminę A i kwas linolenowy. Idealny do wysuszonej skóry. 
Łączy funkcję uspokojenia skóry i odżywienia co przynosi efekt w postaci 
promienistej cery i miękkiej skóry.

Organiczny olejek szafranowy – bogaty w witaminę E, kwas linolenowy  
i kwasy tłuszczowe. Nawilża i regeneruje. Odpowiedni do suchej skóry.

Mineralne pigmenty – stosowane do redukcji efektu wybielania na skórze.

Organiczny olejek z oliwek (OLEA EUROPAEA FRUIT OIL )-  bogaty w kwasy 
tłuszczowe, skwalan i witaminę E. Znany antyoksydant, odżywia i zmiękcza 
skórę. Chroni przed wysuszeniem.
TITANIUM DIOXIDE - Filtr UV, chroniący skórę przed szkodliwym wpływem 
promieniowania słonecznego.

Organiczny olejek tamanu - bogaty w witaminę E, sterole, kwas linole-
nowy, kwasy tłuszczowe. Chroni przed promieniowaniem UV, pomaga 
odbudować uszkodzone komórki, chroni komórki DNA przed UVB.

Organiczny olejek ze słonecznika - pochodzi z pestek słonecznika, bogaty 
w kwas linolenowy, kwasy tłuszczowe. Daje uczucie miękkiej, jedwabistej 
skóry, odżywia i regeneruje.

Organiczny olejek aloe vera - znany ze swoich wyjątkowych właściwości 
uspokajających i nawilżających.

Organiczny olejek makadamia – bogaty w kasy tłuszczowe, nie pozostawia 
tłustej warstwy, zmiękcza, odżywia skórę, chroni przed wysuszeniem.

Organiczny olejek  buriti - pochodzący z Brazylii olejek z drzewa życia – 
posiada cenną prowitaminę A, odpowiedzialną za tworzenie opalonego 
odcienia skóry i za utrzymanie opalonego koloru.

Organiczny olejek inca inchi oil – pochodzący z lasów amazońskich 
znany od czasów Inków. Najbogatszy olejek w kwas linolenowy i kwasy 
tłuszczowe. Odżywia nawet najbardziej suchą skórę, regeneruje.

Organiczny olejek z dzikiej róży – bogaty w nasączone kwasy tłuszczowe, 
uspokaja, zmiękcza skórę.

Organiczny olejek arganowy – bogaty w witaminę E, kwasy tłuszczowe, 
odżywia, regeneruje, ma właściwości antyoksydacyjne.



DYSTRYBUTOR

Prospector Sp. z o.o., ul Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice, 
Tel. 32 2704664, biuro@prospector.pl, www.ecosalon24.pl.


