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KOSMETYKI DO OPALANIA W SOLARIUM I NA SŁOŃCU



seria
golden collection#dlaprzebojowych

seria GOLDEN COLLECTION
Seria Golden Collection to stylowo podane 
kosmetyki o bogatym składzie. Ich design intryguje  
i kusi, by jak najszybciej zajrzeć pod nakrętkę.

Osiem różnych pomysłów na wakacyjną opaleniznę. 
Słońce w wielu odcieniach - od wschodu, do 
zachodu - było inspiracją, do wydobycia esencji 
najpiękniejszych chwil dnia.

Szukasz czegoś niepowtarzalnego? Special Line 
to miniseria z naszymi flagowymi produktami: 
suchym olejkiem do opalania w solarium i na 
słońcu – Gold & Glow, oraz serum do opalania 
twarzy – SHINE.

Opalanie po męsku. W charakterystycznych 
ciemnych tubach znajdziecie świetny bronzer  
i przyspieszacz opalania. Oba o bardzo męskich, 
aromatycznych zapachach.

seria COLOURED

#dlapełnychżycia

#dlawymagających

seria SPECIAL LINE

#dlazdecydowanych
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seria COLOURED

BLOOM OF YOUTH przyspieszacz opalania 30x 
TANTRIC przyspieszacz opalania 50x

SO... HOT! bronzer z efektem tingle 70x

POSH! bronzer 80x

ALOHA bronzer 90x

SUPREME ciemny bronzer 100x

JET BLACK ciemny bronzer 120x

PARADISO biały bronzer 150x

seria SPECIAL LINE

SHINE serum do opalania twarzy 30x

GOLD & GLOW suchy olejek przyspieszający 300x

seria CODE

CODE INTENSIFIER przyspieszacz opalania 100x

CODE BRONZER bronzer 300x

s. 18 – 29
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s. 36 – 41

tingle najmocniejszedelikatne
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seria GOLDEN COLLECTION

TAN DELIGHT przyspieszacz opalania 100x 

JUBILEE bronzer rozświetlający 200x

PROM QUEEN ultra ciemny bronzer 200x

TAN & GLORY zaawansowany bronzer 200x

TAN IDOL zaawansowany bronzer 200x

AMERICAN GLAMOUR zaawansowany bronzer 300x

RUBY RED przyspieszacz z efektem tingle 300x
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Zobacz 7suns moim okiem

...są cztery główne style opalania, a każdy 
z nich wymaga zupełnie innego podejścia. 
Dlatego nasze portfolio podzieliliśmy  
na cztery serie, które odzwierciedlają 
różne style życia. 

Ambasador 7suns

Z 7suns to Ty decydujesz, który lifestyle jest Ci najbliższy
i jakiego efektu pragniesz. My zajmiemy się resztą. 
Naszych produktów jest 19, czyli dokładnie tyle, ile trzeba. 
Ani nie za dużo, ani nie za mało. Tak, by z łatwością 
dobrać kosmetyk do indywidualnych potrzeb. 

Produkty 7suns to stylowo opakowane arcydzieła kosmetyczne, 
od których się uzależnisz. Naszą siłę stanowią autorskie formuły 
zapewniające doskonałą opaleniznę. Pokochasz również 
modnie zaprojektowane i łatwe w użytkowaniu poręczne tubki, 
po brzegi wypełnione składnikami pielęgnującymi skórę.

Zdradzę 
Ci tajemnicę…

Aleksandra 
Pssst... 
Mój ulubiony kosmetyk 
znajdziesz na stronie 11! 
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SERIA GOLDEN COLLECTION

JUBILEE
bronzer rozświetlający 
200X

PROM QUEEN
ultra ciemny bronzer 
200X

TAN & GLORY
zaawansowany bronzer
200X

TAN IDOL
zaawansowany bronzer 
200X

RUBY RED 
przyspieszacz z efektem tingle
300X

TAN DELIGHT 
przyspieszacz opalania
100X

AMERICAN GLAMOUR
zaawansowany ciemny bronzer 
300X

Golden
Collection

Idealna opalenizna jest jak dobrze dobrana 
stylizacja.  Sięgnij po nią tak, jak przed 
wielkim wyjściem sięga  się do  garderoby. 
Seria Golden Collection to stylowo podane   
kosmetyki o bogatym składzie. Ich design 
intryguje i kusi, by jak najszybciej zajrzeć 
pod nakrętkę.

#dlaprzebojowych

Zjawiskowy look  
na wyjątkowe okazje
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– Najmocniej przepraszamy. 
– Ale co dalej? 
– Dziś niestety jesteśmy nieczynni.  

Pewnie żaden szampan tego Pani nie  
wynagrodzi, niemniej proszę przyjąć go 
w ramach przeprosin.

Wyszła na zewnątrz. Musiała ochłonąć  
i na spokojnie rozważyć, co dalej. Zadzwoniła  
do najbliższej przyjaciółki i szybko wtajemniczyła 
ją w sytuację. 

– To świetna wiadomość! Czyli świętujemy 
całe dwa dni. – usłyszała entuzjastyczną reakcję. 
I… tak się stało. Rozbawiona grupa znajomych 
ruszyła na miejską plażę. Rozmawiali, żartowali 
i tańczyli do białego rana. A kolejnego dnia… 
czekała na nich prawdziwa uczta i ogromny, 
pięknie udekorowany tort - kolejny prezent  
przeprosinowy od restauracji. 

Taki był początek nowej tradycji  
– podwójnych urodzin Julii. Najbardziej  
wyczekiwanej imprezy każdego lata...

Od tygodnia szykowała się na wielkie 
wyjście. Rezerwacja w najlepszej 

restauracji z owocami morza, starannie 
dobrane menu, ulubione szpilki i idealna, 
złocista opalenizna. Przyjęcie urodzinowe 
Julii zapowiadało się doskonale.

Do czasu... przekroczenia progu 
restauracji. Od razu coś jej nie pasowało  
– przygaszone światła, brak muzyki.  
Przecież za pół godziny przyjdą goście, 
czemu jeszcze nic nie jest gotowe? 
Zza lady wychyliła się kobieta w sportowym 
stroju. 

– Pani pewnie w sprawie jutrzejszej 
rezerwacji? 

– Jutrzejszej? – poczuła, że miękną  
jej kolana. Po chwili obie pospiesznie  
przeglądały historię wymienionych 
 wiadomości, szukając źródła fatalnej 
pomyłki. 
No tak, niedopatrzenie restauracji. 

Ulubione szpilki, idealna, złocista opalenizna.  
Od tygodnia była gotowa na wielkie wyjście.

Najbardziej 
  wyczekiwana impreza

każdego lata…

SERIA GOLDEN COLLECTION



Dyskretna opalenizna, 
kremowa delikatność.

Kluczowe składniki:
• Wyciąg z jarmużu
• Kwas hialuronowy
• Formuła Biotanning
• Ekstrakt  

z arniki górskiej
• Ekstrakt  

z zielonej herbaty
• Koenzym Q10
• Witamina E
• Kompleks  

Energy Spirit
• Formuła MultiOil
• Formuła SkinFirming
• Formuła 

HydroBalance
• Formuła TattooSaver

więcej s. 46

GENTLE

moc:                           100x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

słodkie owoce

alabastrowa biel

15 ml /250 ml

TAN DELIGHT

Delikatny dla skóry, ale o zdecydowanym 
działaniu. Znak rozpoznawczy:  
uwodzicielski zapach świeżości.

Przyspieszacz opalania
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Kluczowe składniki:
• Formuła MultiOil
• Formuła Biotanning
• Witamina E
• Formuła  

Delayed Bronzers
• Formuła 

HydroBalance
• Formuła  

SkinFirming
• Koenzym Q10
• Formuła  

TattooSaver

                więcej s. 46

Kluczowe składniki:
• Formuła Biotanning
• Formuła  

Delayed Bronzers
• Ekstrakt ze skorupy  

orzecha włoskiego
• Formuła  

Immediate Bronzers
• Kompleks  

Energy Spirit
• Oleosomy szafranu
• Wyciąg z liści aloesu
• Koenzym Q10
• Formuła 

HydroBalance
• Formuła SkinFirming

  więcej s. 46

BLINK
Złocista opalenizna jak stylowa 
i dyskretna biżuteria.

ROYAL
Długotrwała, naturalna opalenizna. 

JUBILEE

Bronzer rozświetlający dla skóry 
matowej z bardzo subtelnym  
efektem rozbłysku.

Bronzer rozświetlający

PROM QUEEN

Bronzer dla pragnących zachować  
piękną opaleniznę na wiele dni.

Ultra ciemny bronzer

moc:                           200x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

aromatyczne kwiaty

lśniący brąz

15 ml /250 ml

moc:                            200x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

świeże kwiaty

orzechowy brąz

15 ml /250 ml
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HONEY
Plasterki nawilżającego miodu 
na wyciągnięcie ręki.

STAR
Opalanie w sam raz: bez stresu,  
że za mocno, bez obaw, że za słabo.

Kluczowe składniki:
• Royal Honey
• Formuła 

HydroBalance
• Formuła Biotanning
• Formuła  

Immediate Bronzers
• Ekstrakt z borówki 

amerykańskiej
• Masło shea,  

kakaowe, cupcuacu
• Koenzym Q10
• Ekstrakt  

z alg morskich
• Formuła MultiOli 
• Formuła SkinFirming 
• Formuła TattooSaver 

więcej s. 46

TAN & GLORY

Silnie nawilżający bronzer  
dla skóry normalnej i suchej.

Zaawansowany bronzer

moc:                          200x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

kwiatowa rozkosz

biszkoptowy beż

15 ml /250 ml

TAN IDOL

Bezpieczny bronzer o średniej mocy  
dla początkujących i średnio 
zaawansowanych.

Zaawansowany bronzer

moc:                           200x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

słodkie owoce

biszkoptowy beż 

15 ml /250 ml

Kluczowe składniki:
• Masło shea, kakaowe, 

cupcuacu
• Formuła 

DelayedBronzers
• Formuła Biotanning
• Koenzym Q10
• Ekstrakt ze skorupy 

orzecha włoskiego
• Formuła  

Immediate Bronzers
• Ekstrakt  

z alg morskich
• Formuła 

HydroBalance
• Formuła MultiOli 
• Formuła SkinFirming 
• Formuła TattooSaver

więcej s. 46
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AMERICAN GLAMOUR

Mocny bronzer dla osób 
o średniociemnej i ciemnej karnacji.

Zaawansowany ciemny bronzer

GLAM
Głęboka opalenizna z satynowym 
wykończeniem.

HOT
Opalanie pełne ognistych 
doznań. 

Kluczowe składniki:
• Ekstrakt  

z ognistego tulipana
• Olej z czarnego 

pieprzu 
• Ekstrakt  

z papryki ostrej 
Koenzym Q10

• Royal Honey
• Ekstrakt  

z alg morskich
• Formuła 

HydroBalance
• Ekstrakt z Kava Kava
• Wyciąg z żeń-szenia  

i kwiatu lotosu
• Formuła Biotanning
• Wyciąg z liści aloesu
• Formuła SkinFirming
• Formuła MultiOil
• Formuła TattooSaver

więcej s. 46

moc:                          300x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

nuty owocowo-egzotyczne

szlachetny brąz

15 ml /250 ml

RUBY RED

Ekstremalnie rozgrzewający przyspieszacz 
opalania dla zaawansowanych.

Biały przyspieszacz opalania  
z efektem tingle

moc:                         300x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

owocowa pokusa

biała czekolada

15 ml /250 ml

Kluczowe składniki:
• Formuła  

Biotanning
• Formuła  

Delayed Bronzers
• Ekstrakt ze skorupy 

orzecha włoskiego
• Manoi de Tahiti
• Koenzym Q10
• Formuła 

HydroBalance
• SkinFirming Formula
• Formuła MultiOli
• Formuła TattooSaver

więcej s. 46
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TANTRIC
przyspieszacz opalania
50x

POSH!
bronzer 
80x

ALOHA
bronzer
90x

SO... HOT!
bronzer z efektem tingle
70x

SUPREME 
ciemny bronzer
100x

JET BLACK 
ciemny bronzer
120X

BLOOM OF YOUTH
przyspieszacz opalania  
30x

PARADISO 
biały bronzer
150X

Coloured

Słońce w różnych odcieniach – od wschodu  
do zachodu – było inspiracją, by wydobyć 
esencję najpiękniejszych chwil dnia.Zobacz,  
jak tworząc 8 unikalnych kosmetyków,  
o zupełnie innych właściwościach, udało  
nam się uchwycić wszystkie odcienie słońca.

Osiem powodów 
do opalnia

#dlapełnychżycia

SERIA COLOURED
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względu na wszelkie „ale”, „może 
później”, "muszę sprawdzić  
kalendarz", da im całe pięć minut na 
spakowanie kostiumu kąpielowego, 
przekąski oraz czegoś do picia. 
I w drogę!

Szalony plan… Ale co  
najważniejsze: zakończony 
powodzeniem! Już dwie godziny 
później wszyscy wskakiwali do  
turkusowej, przejrzystej wody. 
Ktoś zabrał piłkę, ktoś inny deskę 
surfingową. 

Kończyło się już lato, ale ich paczka 
przyjaciół wciąż nie spędziła 

razem ani jednego dnia nad wodą. 
Trzymali się razem jeszcze od  
podstawówki, a regularne wypady na 
plażę były ulubionym, wakacyjnym 
rytuałem. Nie w tym roku... w czerwcu 
się nie udało, bo egzaminy  
i zaliczenia. W lipcu – remonty  
i przeprowadzki. W sierpniu  
– wiadomo, wesela i śluby.

– Co się z nami stało? Zawsze 
tacy spontaniczni i aktywni, a teraz? 
Umawiamy się z półrocznym  
wyprzedzeniem i nadal nic z tego! 
– Sylwia kręciła głową z niedowie-
rzaniem. Nagle… przystanęła. 

– A może właśnie w tym problem? 
Może zamiast umawiać się  
miesiącami, po prostu zacząć działać? 

Pobiegła po auto, a w głowie 
szybko nakreśliła plan trasy. Odwiedzi 
każdego ze swoich przyjaciół i bez 

Było głośno, wesoło  
i na  pełnym luzie. 
Beztroscy, opaleni  
i nareszcie... 
wszyscy razem!

Czas 
  na zabawę

SERIA COLOURED
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Kluczowe składniki:
• Formuła Biotanning
• Oleosomy Szafranu
• Witamina E
• Formuła MultiOil
• Formuła HydroBalance
• SkinFirming Formula
• Kompleks  

Energy Spirit
• Formuła TattooSaver

więcej s. 46

Kluczowe składniki:
• Manoi de Tahiti
• Formuła Biotanning
• Ekstrakt z alg morskich
• Formuła MultiOil
• Formuła HydroBalance
• Formuła SkinFirming
• Kompleks  

Energy Spirit
• Formuła TattooSaver

więcej s. 46

TANTRIC

Przyspieszacz opalania średniej mocy  
o orientalnym rodowodzie.

Przyspieszacz

BLOOM OF YOUTH

Delikatny i orzeźwiający przyspieszacz 
opalania głęboko nawilżający skórę.

Przyspieszacz

moc:                         30x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

kwiatowy

alabastrowa biel

15 ml /250 ml

moc:                          50x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

słodki

alabastrowa biel

15 ml /250 ml
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Kluczowe składniki:
• Formuła Delayed Bronzers
• Ekstrakt z kofeiny
• Koenzym A
• Oleosomy Szafranu
• Wyciąg z liści aloesu
• Ekstrakt z granatu
• Formuła MultiOil
• Formuła HydroBalance
• SkinFirming Formula
• Formuła TattooSaver

więcej s. 46

POSH

Bronzer średniej mocy  
z orzechowo-karmelową nutą.

Bronzer

SO... HOT

Bronzer z rozgrzewającym  
skórę efektem tingle.

Rozgrzewający bronzer

#dlapełnychżycia

moc:                         80x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

słodki

jasny brąz

15 ml /250 ml

moc:                          70x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

 świeży

brąz

15 ml /250 ml

Kluczowe składniki:
• Ekstrakt ze skorupy orzecha 

włoskiego
• Karmel
• Formuła Biotanning
• Formuła  

Immediate Bronzers
• Formuła Delayed Bronzers
• Formuła MultiOil
• Formuła HydroBalance
• Formuła SkinFirming
• Kompleks Energy Spirit

więcej s. 46
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Kluczowe składniki:
• Olej z korzenia marchwi
• Ekstrakt z ciemnej 

czekolady
• Masło Shea
• Koenzym Q10
• Formuła Biotanning
• Ekstrakt ze skorupy orzecha 

włoskiego
• Formuła  

Immediate Bronzers
• Formuła MultiOil
• Formuła HydroBalance

więcej s. 46

Kluczowe składniki:
• Ekstrakty z owoców
• Formuła Delayed Bronzers
• Ekstrakt z gujawy
• Wyciąg z trzciny cukrowej
• Ekstrakt ze skorupy orzecha 

włoskiego
• Formuła  

Immediate Bronzers
• Formuła MultiOil
• Formuła HydroBalance
• Formuła SkinFirming

więcej s. 46

SUPREME

Ciemny bronzer o kompleksowym  
działaniu pielęgnacyjnym.

Ciemny bronzer

ALOHA

Bronzer dla osób oczekujących 
szybkich efektów.

Bronzer

Hawajska3  
  o

palenizna - na w
yciągnięcie ręki

Hawajska3  

moc:                         100x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

aromatyczne kwiaty

orzechowy brąz

15 ml /250 ml

moc:                         90x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

owocowo-egzotyczny

orzechowy brąz

15 ml /250 ml

2726 7suns Cosmetics One sun is not enough



PARADISO

Mocny biały bronzer dla osób  
pragnących długotrwałego koloru.

Biały bronzer

JET BLACK

Mocny bronzer dla osób 
oczekujących intensywnych efektów.

Ciemny bronzer

Czekoladowa 
opalenizna, 
jedwabista 

delikatność.

Kluczowe składniki:
• Ekstrakt ze skorupy orzecha 

włoskiego
• Formuła MultiOil
• Koenzym Q10
• Witamina E
• Formuła Biotanning
• Formuła  

Immediate Bronzers
• Formuła Delayed Bronzers
• Formuła HydroBalance
• Formuła SkinFirming
• Kompleks Energy Spirit
• Formuła TattooSaver

więcej s. 46

Kluczowe składniki:
• Formuła MultiOil
• Formuła Delayed Bronzers
• Wyciąg z Melisy Lekarskiej
• Koenzym Q10
• Witamina E
• Wyciąg z liści aloesu
• Formuła Biotanning
• Formuła HydroBalance
• Formuła SkinFirming
• Formuła TattooSaver

więcej s. 46

moc:                         120x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

słodka pokusa

szlahetny brąz

15 ml /250 ml

moc:                         150x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

koktajl jogurtowy

alabastrowa biel

15 ml /250 ml
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Inni tego nie mają

#dlawymagających

Chcecie sprawdzić, jak wyglądałyby 
kosmetyki, gdyby połączyć siły naszych 
najlepszych specjalistów od urody i opalania?  
Special Line to wynik tej współpracy. 
Tak powstały nasze flagowe produkty: suchy 
olejek do opalania w solarium i na słońcu 
GOLD & GLOW, oraz serum do opalania 
twarzy SHINE. Oba produkty zdobyły serca 
klientów na całym świecie.

SERIA SPECIAL LINE

GOLD & GLOW 
suchy olejek 
przyspieszający opalanie
300x

SHINE
serum do opalania twarzy
30x
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czekałaś na te wakacje. Zasługujesz  
na nie! – zapewniał. 
Na początku było… inaczej. Nieswojo, ciszej. 
Jednak któregoś wieczoru, kiedy  
podziwiała zachód słońca, poczuła  
przyjemne ciepło. Spojrzała na swoje 
drobne, opalone dłonie. Bajkowe widoki, 
pogoda… Było idealnie. Wzięła głęboki 
oddech, a w głowie zakręciło jej się od  
odurzającego aromatu wina i ziół. Czuła  
się tak szczęśliwa!

A pierścionek? Też się znalazł... trochę 
później, w równie pięknych okolicznościach. 
Ale to już zupełnie inna historia.

Czuła,  że to wydarzy się właśnie na ich 
wymarzonych wakacjach w Kapadocji.  

Na miejscu mieli świętować trzecią 
rocznicę. Koleżanki były pewne, że wróci 
już z pierścionkiem. U kosmetyczki, cała 
roześmiana, poprosiła o „fotogeniczny 
manicure”. 
W końcu nadszedł dzień wyjazdu. Wielkie 
emocje i… nieprzyjemne zamieszanie 
na lotnisku. Małe niedopatrzenie, braki 
w dokumentach sprawiły, że on nie mógł 
wsiąść na pokład samolotu.  
Szybka decyzja: zostać, rozdzielić się?

– Leć, nie przejmuj się. Tak bardzo 

Kiedy podziwiała zachód słońca, poczuła  
przyjemne ciepło. Spojrzała na swoje 
drobne, opalone dłonie. Bajkowe widoki, 
pogoda… Było idealnie. 

Perfekcyjny 
                plan

SERIA SPECIAL LINE
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SHINE

Luksusowa mieszanka składników  
nawilżających i anti-aging.

Serum do opalania twarzy

GOLD & GLOW

Olejek przyspieszający opalanie 
dla poszukiwaczy złocistego 
koloru opalenizny.

Suchy olejek przyspieszający opalanie

moc:                          30x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

egzotyczny koktajl

alabastrowa biel

5 ml /50 ml

moc:                          300x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

kwiaty orientu

słomkowy blask

5.7 ml /100 ml

Kluczowe składniki:
• Formuła MelanoBlend
• Masło Shea
• Wyciąg  

z liści rozmarynu
• Witamina E
• Formuła MultiOli
• Formuła HydroBalance

więcej s. 46

A
labastrow

a skóra,
jedw

abista gładkość.

Kluczowe składniki:
• Olej arganowy
• Jagody Acai
• Witamina E
• Masło Shea
• Wosk pszczeli
• Formuła MultiOli
• Formuła HydroBalance

więcej s. 46

Złocista opalenizna, 
jedw

abiste w
ykończenie.
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Code
Opalanie po męsku

#dlazdecydowanych

SERIA CODE

W charakterystycznych ciemnych tubach znajdziecie 
świetny bronzer i przyspieszacz opalania.  
Oba o bardzo męskich, aromatycznych zapachach.
Tuby wypełniliśmy składnikami pielęgnacyjnymi aż 
po samą nakrętkę, by każdy facet miał wszystko, co 
niezbędne do pielęgnacji skóry w jednym miejscu: 
anti-aging, nawilżenie, regenerację, ujędrnienie.

CODE BRONZER
bronzer 
300x

CODE INTENSIFIER
przyspieszacz opalania
100x
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na kolejny etap. Miał zaufanie do siebie 
i pewność, że postępuje słusznie.  
Powoli odwrócił głowę. Wszystko było już 
gotowe. Dziś wielkie otwarcie jego  
włoskiej restauracji. Jego restauracji! 

Powtarzał cicho te słowa, ale ich 
połączenie nadal brzmiało dla niego 
niesamowicie i magicznie. Spełnił swoje 
marzenie. Od jutra czeka go ciężka 
praca, ale dziś… Będzie się bawić, cieszyć 
i świętować! Chce zapamiętać ten dzień 
do końca życia. 

Zmrużył oczy, poranne słońce okazało 
się zaskakująco mocne. Miał jeszcze 

kilka minut. Po głowie zaczęły krążyć 
myśli o wszystkich zmianach, które zaszły 
w jego życiu w ostatnich latach. Siłownia, 
regularnie, co drugi dzień. Wymiana  
wyblakłych t-shirtów na świetnie 
skrojone koszule. Stylowa opalenizna. 
Porządny zegarek. Przeprowadzka. 
Awans. Szkolenia. Ciągły rozwój. 
Podróże, nowe doświadczenia.  
Dopiero teraz zauważył, jak długą drogę  
przeszedł, by osiągnąć upragniony cel.
Czuł dumę.  Wiedział że jest gotowy  

Podróże, nowe doświadczenia.  
Dopiero teraz zauważył, jak długą drogę  
przeszedł, by osiągnąć upragniony cel.

Wielki 
         dzień

SERIA CODE
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CODE INTENSIFIER

Intensywny przyspieszacz opalania
dedykowany zarówno mężczyznom o jasnej,  
jak i ciemniejszej karnacji.

Przyspieszacz opalania dla mężczyzn

CODE BRONZER

Mocny bronzer dla mężczyzn  
o średniociemnej i ciemnej karnacji.

Ciemny bronzer dla mężczyzn

moc:                          100x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

arktyczny powiew

niewzruszona biel 

15 ml /250 ml

moc:                          300x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

korzenne uniesienie

szlachetny brąz

15 ml /250 ml

Naturalna, męska, 
śródziemnomorska 

opalenizna.Kluczowe składniki:
• Rokitnik
• Miód
• Formuła Biotanning
• Aktywny węgiel
• Mango
• CoQ10
• Masło Shea & masło arganowe
• Składniki mineralne
• Formuła MultiOli
• Formuła HydroBalance
• Formuła SkinFirming 
• Formuła TattooSaver 

więcej s. 46

Kluczowe składniki:
• Formuła Delayed Bronzers
• Rokitnik
• Formuła Biotanning
• Ekstrakt ze skorupy orzecha 

włoskiego
• Formuła Immediate Bronzers
• Miód
• Aktywny węgiel
• Mango
• Formuła MultiOli
• Formuła HydroBalance
• Formuła SkinFirming
• Formuła TattooSaver

więcej s. 46
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Niejeden miłośnik  słońca 
pragnął, aby opalenizna 
uzyskana na plaży 
była równie głęboka 
i długotrwała, jak ta 
widoczna po sesji  
w solarium. Specjaliści  
z 7suns Cosmetics dołożyli 
wszelkich starań, aby cała 
kolekcja bronzerów  
i przyspieszaczy przynosiła 
jednakowo zachwycające 
efekty we wszystkich  
warunkach. Indoor czy 
outdoor - od tej pory 
można opalać się wszędzie 
z równie spektakularnym 
rezultatem.

Słońce i kosmetyk 
to jednak nie wszystko. 
Perfekcyjna opalenizna 
wymaga dobrego  
przygotowania skóry. 
Regularny peeling  

i nawodnienie organizmu  
to podstawa pięknego  
i trwałego koloru.  
Nie można zapomnieć 
również o nawilżeniu skóry. 
Systematyczne stosowanie 
balsamów nawilżających  
bogatych w składniki  
odżywcze i kojące, zapewnia 
przedłużenie efektu, a skóra 
pozostaje sprężysta i gładka  
w dotyku. Trzeba 
pamiętać, że kosmetyki 
7suns nie zawierają filtra 
przeciwsłonecznego, 
zatem czas ekspozycji 
powinien być dostosowany 
do fototypu skóry, stopnia 
zaawansowania opalenizny 
oraz miejsca, w którym 
łapiemy promienie. Nie 
zapomnijmy także o tym, 
że balsamy z efektem 
tingle lepiej zarezerwować 

A gdyby tak 
stworzyć 
kosmetyki 

wielozadaniowe? 
Skuteczne w solarium 
i na słońcu, produkty 
naprawdę uniwersalne? 
Ta myśl przyświecała 
nam przy produkcji 
naszych kosmetyków, 
a prekursorem 
tego trendu stał się 
bestsellerowy olejek do 
opalania Gold & Glow. 
Dziś znaleźć go można   
w wielu koszykach  
i torbach plażowych.

Kosmetyk 

WARTO WIEDZIEĆ

do solarium 

Zdrowe opalanie  
to opalanie odpowiedzialne.  
Korzystajmy ze słońca 
z umiarem i nie doprowadzajmy
do zaczerwienień.

     & na plażę
wyłącznie na sesję w solarium.

Zdrowe opalanie to  
opalanie odpowiedzialne. 
Korzystajmy ze słońca  
z umiarem i nie 
doprowadzajmy do 
zaczerwienień. Tutaj idealnie 
spisuje się zasada “lepiej 
częściej i krócej niż rzadko 
i długo”. Sposób aplikacji 
produktów również ma 
znaczenie. Kosmetyki 
powinny być rozprowadzane 
równomiernie, a zabieg 
powtarzany co najmniej raz  
na godzinę.

Jedno słońce to dla nas  
za mało, dlatego z 7suns  
wymarzone efekty osiągniesz 
zawsze,  gdzie tylko tego 
potrzebujesz.
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Lubimy to, co nie tylko dobrze działa, ale też odpowiednio wygląda... 
tę zasadę doskonale znają osoby odpowiedzialne za projektowanie  
opakowań... Niestety w branży kosmetyków do opalania, od lat króluje 
styl sprzed co najmniej dwudziestu lat. Pstrokacizna i tandeta, krzykliwe 
taśmociągi wyrazów, walczące ze sobą o uwagę kolory,  
ufff… dzieje się, dużo. Za dużo.

WARTO WIEDZIEĆ 

  w designie
Rewolucja 

Czasy się zmieniły. Klienci są  
o wiele bardziej wymagający niż  
w latach 90. i słusznie! Niezależnie 
od tego, czy kosmetyk znajduje 
się w torebce, na półce w salonie 
solaryjnym, w łazienkowej szafce, 
czy na plażowym ręczniku, tubka  
z naszym ulubionym bronzerem 
musi pasować do właściciela  
i do otoczenia. 

Pomysłów na spójny  
i atrakcyjny design jest wiele. 
Ogromny postęp w rozwoju 
wzornictwa osiągnęli projektanci 
etykiet kosmetyków naturalnych 
oraz artyści odpowiedzialni za 
wygląd perfum. Kierunkiem, który 
połączył oba podejścia, było  
dostrzeżenie prawdziwych  
potrzeb klienta. Podejmując  
decyzję zakupową, uwzględnia 
on: skład i jego jakość, zapach, 

własne przeświadczenie  
o skuteczności działania, ale 
jednocześnie — określa też swój 
styl, definiuje własną tożsamość 
— kupuje to, co jest mu bliskie, 
spójne z nim, podobne do niego.

Autorzy etykiet w walce  
o uwagę klientów i jakość  
opakowania, sięgają po 
sprawdzone sposoby: oryginalny 
font, czytelność, spójność 
i koncentrację na jednej, 
maksymalnie dwóch cechach 
produktu (zamiast kilkunastu). 
Zasada “less is more” (mniej 
znaczy więcej) okazała się 
strzałem w dziesiątkę.

Etykiety kosmetyków  
i perfum stały się czytelne, co 
ułatwiło wybór odpowiednich 
produktów nie tylko klientom,  
ale również sprzedawcom,  

na co dzień prezentującym 
szeroką ofertę różnego rodzaju 
towarów luksusowych.

Ciekawym przykładem  
pozytywnych zmian w branży  
kosmetyków do opalania jest 
historia serii Golden Collection. 
Marka 7suns Cosmetics, dzięki 
wprowadzeniu nowych projektów 
saszetek i tub, znacząco  
zwiększyła zainteresowanie 
klientów swoimi balsamami. 
Wyraźny podział na kategorie 
produktów okazał się bardzo 
czytelny, a eleganckie opakowania 
zainteresowały klientów. Etykieta 
premium zachęca do sprawdzenia 
działania kosmetyków  
wyróżniających się jednym  
z najlepszych składów wśród 
balsamów do opalania na własnej 
skórze.



SKŁADY KOSMETYKÓW

Autorskie formuły kosmetyczne 7suns 

Poznaj nasze 

Orzeźwienie i rewitalizacja
KOMPLEKS
ENERGY SPIRIT

Opalenizna na dłużej
FORMUŁA DELAYED 
BRONZERS

Idealny kolor opalenizny
FORMUŁA 
MELANOBLEND

Natura, natura, natura
FORMUŁA 
BIOTANNIG

Pielęgnacja i odżywienie
FORMUŁA 
MULTIOIL

Natychmiastowy efekt
FORMUŁA IMMEDIATE 
BRONZERS

supermoce

Nawilżenie skóry
FORMUŁA 
HYDROBALANCE

Znajdziesz ją m. in.  
w kosmetykach Prom Queen  
(s. 13) i Tantric (s. 23). 

Formułę znajdziesz m. in.  
w kosmetykach Posh (s. 25)  
i Aloha (s. 27).

Największą zawartość formuły 
posiadają Paradiso (s. 28)  
i So...Hot! (s.25).

Formułę znajdziesz  
w suchym olejku 
Gold&Glow (s. 35).

Formułę znajdziesz w 
większości kosmetyków 7suns, 
np. w Tan Delight (s. 11).

Znajdziesz ją m. in.  
w kosmetykach  
Bloom of Youth i Tantric (s. 23). 

Największe stężenie formuły 
znajdziesz w kosmetykach 
Jubilee (s. 12) i w męskiej  
serii CODE (s. 40-41).

Formułę zabezpieczającą 
tatuaże zastosowaliśmy we 
wszystkich naszych kosmetykach.

Zabezpieczenie tatuaży
FORMUŁA 
TATTOOSAVER

Ujędrnienie i elastyczność
FORMUŁA 
SKINFIRMING

Formuła oparta na kofeinie, 
ekstrakcie z granatu oraz  
witaminie E.

Formuła bazująca o erytrulozę 
i DHA, których działanie 
widoczne jest już po kilku 
godzinach. Wyraźne efekty 
utrzymują się nawet do 4 dni, 
a uzyskana opalenizna jest 
nasycona i trwała. 

Sekretem formuły są  
naturalne aktywatory 
procesu melanogenezy, które 
wspomagają budowanie 
głębokiej i długotrwałej 
opalenizny oraz eliminują 
wolne rodniki. Formuła 
pozwala uzyskać naturalną, 
wakacyjną opaleniznę.

Specjalna kombinacja 
ekstraktu ze słodkiej 
pomarańczy i  naturalnych 
citroflawonoidów (naturalnych 
barwników). Wspomaga 
wytwarzanie melaniny w 
skórze, skutkując szybkim  
i długotrwałym efektem.

Formuła zawiera starannie 
wyselekcjonowane oleje  
naturalne, m. in. olej  
kokosowy, olej konopny,  
które głęboko odżywiają 
skórę nadając jej zdrowego 
wyglądu.

Wyselekcjonowane składniki 
pochodzenia naturalnego, np. 
ekstrakt ze skorupy orzecha 
włoskiego, pomagające  
w osiągnięciu brązowej 
opalenizny natychmiast po 
zakończeniu sesji w solarium.

Mieszanina składników 
zapewniająca długotrwałe 
nawilżenie, oparta  
o działanie panthenolu  
(prowitamina B5), gliceryny  
i emolientów.

Masz tatuaż? Spokojnie  
- zostanie na swoim miejscu! 
Dzięki wysokiej zawartości 
składników nawilżających  
i pielęgnacyjnych, formuła 
doskonale chroni kolor tatuażu  
i utrzymuje jego blask.

Formuła poprawiająca  
mikrokrążenie bazująca na: 
kofeinie, koenzymie A,  
ekstrakcie z korzenia  
przewiercienia sierpowatego 
(Bupleurum Falcatum 
Root Extract). Mieszanka 
wspomaga wchłanianie  
składników w głąb skóry,  
oraz intensywnie poprawia  
jej elastyczność.

Formułę zastosowaliśmy  
w prawie wszystkich  
produktach 7suns, m. in.  
w American Glamour (s.16) 
i Jet Black (s.28).
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www.7sunscosmetics.com

Oznacz nas na Instagramie

@7sunscosmetics

       

         7sunscosmetics


