
One sun 
is not enough

KOSMETYKI DO OPALANIA 
W SOLARIUM I NA SŁOŃCU



Opalanie po męsku.

#dlazdecydowanych
seria CODE

spis treści

seria
golden collection#dlaprzebojowych

seria GOLDEN COLLECTION
Stylowo podane kosmetyki o bogatych składach.

3
s. 6 – 17s. 16 - 25

kosmetyki do opalania w solarium i na słońcu
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26
28
30
32

34
36
36

seria COLOURED

SUNNY TALE przyspieszacz opalania 100x 
TANTRIC przyspieszacz opalania 100x

ALOHA bronzer 100x

SUPREME ciemny bronzer 100x

JET BLACK ciemny bronzer 120x

SO... HOT! bronzer z efektem tingle 200x

PITCH BLACK ultraciemny bronzer 250x

PARADISO biały bronzer 300x

seria 97ORGANIC

97ORGANIC PRZYSPIESZACZ przyspieszacz opalania 150x

97ORGANIC BRONZER bronzer natychmiastowy 200x 

97ORGANIC AFTER TAN balsam po opalaniu

Osiem różnych pomysłów na wakacyjną opaleniznę.

seria COLOURED

#dlapełnychżycia s. 6 - 15

Specjalistyczne balsamy do nóg, lamp czerwonych, i in.

#dlawymagających
seria SPECIAL LINE

s. 38 - 45

s. 34 - 37

efekt tingle

najmocniejsze

delikatne

16
18
19
20
21
22
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25

seria GOLDEN COLLECTION

TAN DELIGHT przyspieszacz opalania 100x 

PROM QUEEN ultraciemny bronzer 200x

TAN & GLORY zaawansowany bronzer 200x

TAN IDOL zaawansowany bronzer 200x

AMERICAN GLAMOUR zaawansowany ciemny bronzer 300x

RUBY RED przyspieszacz opalania z efektem tingle 300x

STARDUST rozświetlający bronzer natychmiastowy 350x

Pierwsze, tak naturalne, kosmetyki do solarium.

#dlakochającychnaturę
seria 97ORGANIC

s. 26 - 33

38
41
42
44
45

seria SPECIAL LINE

SHINE krem do opalania twarzy 50x

HYALURED przyspieszacz opalania do lamp czerwonych 100x

GOLD & GLOW suchy olejek przyspieszający opalanie 300x

CAPPUCCINO LEGS zaawansowany ciemny bronzer do nóg 350x

seria CODE

CODE INTENSIFIER przyspieszacz opalania 100x

CODE BRONZER  ciemny bronzer 300x 
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Zobacz 7suns moim okiem

...jest kilka stylów opalania, a każdy z nich 
wymaga zupełnie innego podejścia.
Dlatego nasze portfolio podzieliliśmy na 
pięć serii, które odpowiadają różnym 
stylom życia.

Ambasadorka 7suns

Z 7suns to Ty decydujesz jaki styl życia jest Ci najbliższy i jakiego 
efektu opalania pragniesz. My zajmiemy się resztą. Naszych  
produktów jest 25, czyli dokładnie tyle, ile trzeba. Ani za dużo,  
ani 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 18! 

54 7suns Cosmetics One sun is not enough



TANTRIC
przyspieszacz opalania
100x

PITCH BLACK
ultraciemny bronzer 
250x

ALOHA
bronzer
100x

SO... HOT!
bronzer z efektem tingle
200x

SUPREME 
ciemny bronzer
100x

JET BLACK 
ciemny bronzer
120x

SUNNY TALE
przyspieszacz opalania 
100x

PARADISO 
biały bronzer
300x

Coloured

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

Osiem powodów 
do opalania

#dlapełnychżycia

SERIA COLOURED
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Kluczowe składniki:
• Olej z dzikiej róży
• Ekstrakt z guarany
• Formuła MelanoBlend
• Ekstrakt z hibiskusa
• Masło shea
• Formuła MultiOil
• Oryginalna blenda 

emolientów
więcej s. 46

Kluczowe składniki:
• Ekstrakt z ametystu
• Formuła MelanoBlend
• Olej z ziaren zielonej 

kawy
• Ekstrakt z lawendy 

morskiej
• Formuła MultiOil
• Masło mango
• Oryginalna blenda 

emolientów
więcej s. 46

TANTRIC

Przyspieszacz opalania dla spragnionych relaksu.

Przyspieszacz opalania

moc:                          100x

SUNNY TALE

Nawilżający przyspieszacz opalania.

Przyspieszacz opalania

moc:                         100x

zapach:

kolor:

pojemność: 

kwiatowo-cytrusowy

ecru

15 ml / 250 ml

zapach:

kolor:

pojemność: 

tropikalno-słodki

biel

15 ml / 250 ml
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Kluczowe składniki:
• Ekstrakt z papai
• Olej kukui
• Ekstrakt z hibiskusa
• Ekstrakt z ananasa
• Ekstrakt z guarany
• Olej kokosowy
• Karmel
• Olej z korzenia marchwi
• Formuła MelanoBlend
• Oryginalna blenda 

emolientów
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 dla poszukiwaczy  
wakacyjnej opalenizny.

Ciemny bronzer

ALOHA

Głęboko pielęgnujący bronzer natychmiastowy.

Bronzer

  o

palenizna - na w
yciągnięcie ręki

Hawajska    g

moc:                         100x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

kwiatowy

jasny brąz

15 ml / 250 ml

moc:                         100x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

owocowo-tropikalny

jasny brąz

15 ml / 250 ml
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Kluczowe składniki:
• Ekstrakt z ostrej papryczki
• Ekstrakt z sodówki 

nadmorskiej
• Ekstrakt z mango
• Olej z ziaren zielonej kawy
• Karmel
• Olej z korzenia marchwi
• Masło kakaowe
• Formuła MelanoBlend
• Oryginalna blenda 

emolientów
więcej s. 46

SO... HOT!

Antycellulitowy bronzer  
z rozgrzewającym efektem tingle.

Bronzer z efektem tingle

#dlapełnychżycia

JET BLACK

Ciemny bronzer dla niej i dla niego.

Ciemny bronzer

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

więcej s. 46

moc:                          200x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

 tropikalno-słodki

 brąz

 15 ml / 250 ml

moc:                         120x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

słodki

brąz

15 ml / 250 ml
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PARADISO

Mocny biały bronzer dla osób  
pragnących długotrwałego koloru.

Biały bronzer

PITCH BLACK

Mocny bronzer o natychmiastowym 
działaniu.

Ultraciemny bronzer

Czekoladowa 
opalenizna, 
jedwabista 

delikatność.

Kluczowe składniki:
• DHA + Booster
• Unikatowa formuła 

regenerująca
• Ekstrakt z pomarańczy
• Oliwa z oliwek
• Formuła MelanoBlend
• Ekstrakt z mango 
• Formuła MultiOil
• Wosk awokado
• Masło mango
• Oryginalna blenda 

emolientów
więcej s. 46

moc:                         300x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

owocowo-tropikalny

biel

15 ml / 250 ml

moc:                         250x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

drzewno-korzenny

ciemny brąz

15 ml / 250 ml

Kluczowe składniki:
• Olej buriti
• Olej z pestek czarnej 

porzeczki
• Olej z korzenia marchwi
• Formuła MelanoBlend
• Kompleks ultranawilżający 

amylopektyny ryżowej i algi 
koralowej

• Masło kakaowe
• Oryginalna blenda 

emolientów
więcej s. 46
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SERIA GOLDEN COLLECTION

STARDUST
rozświetlający bronzer 
natychmiastowy
350x

PROM QUEEN
ultraciemny bronzer 
200x

TAN & GLORY
zaawansowany bronzer
200x

TAN IDOL
zaawansowany bronzer 
200x

RUBY RED 
przyspieszacz opalania  
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 bogatych składach. Ich design 
intryguje i kusi, by jak najszybciej zajrzeć 
pod nakrętkę.

#dlaprzebojowych

Zjawiskowy look  
na wyjątkowe okazje
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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

ROYAL
Długotrwała, naturalna opalenizna. 

moc:                            200x

zapach:

kolor:

pojemność: 

kwiatowo-świeży

jasny brąz

15 ml / 250 ml

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: 

owocowo-słodki

biel

15 ml / 250 ml

TAN DELIGHT

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

Przyspieszacz opalania

PROM QUEEN

Bronzer dla pragnących zachować  
piękną opaleniznę na wiele dni.

Ultraciemny bronzer
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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: 

kwiatowo-słodki

jasny brąz

15 ml / 250 ml

TAN IDOL

Bezpieczny bronzer o średniej mocy  
dla początkujących 
i średnio zaawansowanych.

Zaawansowany bronzer

moc:                           200x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

owocowo-słodki

jasny brąz 

15 ml / 250 ml

Kluczowe składniki:
• Masło shea, kakaowe, 

cupcuacu
• Formuła Delayed 

Bronzers
• 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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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
• 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: 

tropikalny

ciemny brąz

15 ml / 250 ml

RUBY RED

Ekstremalnie rozgrzewający przyspieszacz 
opalania dla zaawansowanych.

Przyspieszacz opalania z efektem tingle

moc:                         300x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

owocowo-pikantny

ecru

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

AMERICAN GLAMOUR

Mocny bronzer dla osób 
o średniociemnej i ciemnej karnacji.

Zaawansowany ciemny bronzer
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Kluczowe składniki:
• Ekstrakt z henny
• Ekstrakt ze złotej algi
• Olej z marchwi
• Ekstrakt z jabłek
• Masło shea 
• Formuła 

MelanoBlend
• Ekstrakt z ostropestu 

plamistego 
• Zielona  herbata  
• Ekstrakt z kiełków 

pszenicy 

                więcej s. 46

BLINK
Niebo na dłoni.

STARDUST

Bronzer rozświetlający z drobinkami 
złotego pyłku.

Rozświetlający bronzer 
natychmiastowy

moc:                           350x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

tropikalny

perłowy brąz

15 ml / 250 ml
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97% - aż tyle składników naturalnych 
zadba o piękną, naturalną opaleniznę  
i zdrowie Twojej skóry. 

#dlakochającychnaturę

Zieloną serię 97organic tworzą:
 
- zaawansowany bronzer
- zaawansowany przyspieszacz
- balsam po opalaniu

97organic jest pierwszą linią kosmetyków do solarium, 
która tak głęboko sięga do źródeł natury. 
Sprawdź skład - natura w czystej postaci.

SERIA 97ORGANIC

BRONZER
NATYCHMIASTOWY
200x

97organic
PRZYSPIESZACZ
OPALANIA
150x

27One sun is not enough26 7suns Cosmetics

AFTER TAN 
balsam po opalaniu  
przedłużający pigmentację



Z każdą minutą ciemniejszy, 
naturalny brąz.

Kluczowe składniki:
• Formuła MelanoBlend
• Zielony kawior
• Ekstrakt z centella 

 asiatica
• Olejek z awokado
• Mieszanka  

naturalnych emolientów

więcej s. 46

PRZYSPIESZACZ OPALANIA
Zaawansowany przyspieszacz opalania  
o silnym działaniu nawilżającym.  
>97% składników pochodzenia naturalnego.

moc:                           150x

zapach:

kolor:

pojemność: 

owocowo-tropikalny

biel

15 ml / 250 ml
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BRONZER 
NATYCHMIASTOWY
Silnie brązujący balsam natychmiastowy  
z efektem anti-pollution.  
>97% składników pochodzenia naturalnego.
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moc:                          200x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

owocowo-słodki

brąz

15 ml / 250 ml

Kluczowe składniki:
• Wyciąg z marchwi
• Kompleks Anti-Pollution 

z żeń-szeniem
• Masło kakaowe
• Ekstrakt z henny
• Karmel
• Olejek migdałowy
• Mieszanka naturalnych 

emolientów

więcej s. 46
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...jak dodatkowe minuty 
opalania + ochrona skóry.

AFTER TAN

Aksamitny balsam wzmacniający efekty 
opalania i regenerujący skórę.
>97% składników pochodzenia 
naturalnego.

Balsam po opalaniu  
przedłużający pigmentację

zapach:

kolor:

pojemność: 

owocowo-słodki

biel

15 ml / 250 ml

Kluczowe składniki:
• Formuła 

MelanoBlend
• Ekstrakt  

ze złotej algi
• Ekstrakt z pereł
• Liposomalny kwas 

hialuronowy
• Ekstrakt z budleja-

Masło mango
• Olejek migdałowy
• Wosk awokado

więcej s. 46
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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
ciemny bronzer 
300x

CODE INTENSIFIER
przyspieszacz opalania
100x
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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: 

orzeźwiający

biel 

15 ml / 250 ml

moc:                          300x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

korzeny

ciemny 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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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 balsam do nóg 
CAPPUCCINO LEGS. Oba produkty zdobyły 
serca klientów na całym świecie.

SERIA SPECIAL LINE

HYALURED 
przyspieszacz opalania  
do lamp czerwonych
100x

SHINE
krem do opalania twarzy
50x

CAPPUCCINO LEGS
zaawansowany  
ciemny bronzer do nóg
350x

GOLD & GLOW 
suchy olejek 
przyspieszający opalanie
300x
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SHINE

Luksusowa mieszanka składników  
anti-aging i nawilżających.

Krem do opalania twarzy

moc:                          50x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

świeżo-korzenny

biel

5 ml / 75 ml

Filtry promieniowania UV, w tym tlenki tytanu, cynku lub magnezu, 
tworzą barierę, która zatrzymuje promieniowanie powodujące  
opaleniznę. Znajdziemy je w kosmetykach, które nakładamy na twarz, 
między innymi w podkładach i cieniach. 

Przed każdą sesją opalania, czy to na słońcu czy w solarium, należy 
usunąć warstwę makijażu, używając specjalistycznego mleczka.  
W ten sposób pozbędziemy się bariery zatrzymującej promieniowanie 
UV i odpowiednio przygotujemy skórę do opalania. 

Składniki zawarte w mleczku do demakijażu 7suns nawilżają skórę  
i chronią ją przed wysuszeniem, a ekstrakt z pereł stymuluje  
wytwarzanie kolagenu, który zabezpiecza przed fotostarzeniem. 
Neutralne pH oznacza, że produkt przeznaczony jest do każdego  
rodzaju skóry, nawet tej bardzo wrażliwej.

Pierwsza zasada 
opalania - usuń makijaż

A
labastrow

a skóra,
jedw

abista gładkość.

Kluczowe składniki:
• Ekstrakt z pereł
• Kompleks 

Anti-Pollution
• Zielony kawior
• Olej ze słodkich 

migdałów
• Masło mango
• Oryginalna blenda 

emolientów 
• Formuła  MelanoBlend

więcej s. 46
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HYALURED

Wykorzystaj ujędrniający potencjał 
lamp czerwonych w 100%.

Przyspieszacz opalania
do lamp czerwonych (hybrydowych)

Jędrna i młoda 
skóra - na dłużej.

Kluczowe składniki:
• Liposomalny kwas 

hialuronowy
• Ekstrakt z fitoplanktonu
• Olej z ziaren zielonej 

kawy
• Formuła MultiOil
• Wosk makadamia
• Masło shea

więcej s. 46

moc:                          100x 

zapach:

kolor:

pojemność: 

owocowo-słodki

biel

15 ml / 200 ml
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CAPPUCCINO LEGS

Natychmiastowy brąz, ultranawilżenie  
i aksamitna gładkość na dłużej...  
W jednej tubce.

Zaawansowany ciemny bronzer do nóg

moc:                          350x

zapach:

kolor:

pojemność: 

waniliowo-kawowy

ciemny brąz

15 ml / 150 ml

Kluczowe składniki:
• Ekstrakt z liści i kwiatów 

woskownicy
• Kompleks ultranawil-

żający amylopektyny 
ryżowej i algi koralowej

• Formuła  
Immediate Bronzers

• Masło kakaowe
• Formuła MultiOil
• Wosk makadamia
• Masło mango 
• Formuła  

Delayed Bronzers 
więcej s. 46

B
est. Legs. Ever.

Złocista opalenizna, 
jedw

abiste w
ykończenie.

Olejek przyspieszający opalanie 
dla poszukiwaczy złocistego 
koloru opalenizny.

Suchy olejek przyspieszający opalanie

moc:                          300x

zapach:

kolor:

pojemność: 

kwiatowo-orientalny

transparentny

5.7 ml /  100 ml

GOLD & GLOWKluczowe składniki:
• Formuła MelanoBlend
• Masło shea
• Wyciąg  

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

więcej s. 46
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SKŁADY KOSMETYKÓW

Autorskie formuły kosmetyczne 7suns 

Poznaj nasze

Ochrona
KOMPLEKS
ANTI-POLLUTION

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

Formułę zastosowaliśmy  
w kosmetykach: 97organic 
Bronzer (s. 30) i Shine (s. 41) Znajdziesz ją m. in. w kosmetykach: 

Paradiso (s. 14) i Cappuccino Legs (s. 45).

Formułę znajdziesz w większości 
kosmetyków 7suns, m.in. w całej 
serii 97organic (s. 26).

Formułę znajdziesz w 
większości kosmetyków z serii 
Golden Collection (s. 16)  
i w męskiej serii CODE (s. 36)

Formułę znajdziesz m.in.  
w kosmetykach Ruby Red (s. 23)  
i Prom Queen (s. 19).

Ujędrnienie i elastyczność
FORMUŁA 
SKINFIRMING

Formuła bazująca na erytrulozie 
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.

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 wielu  
produktach 7suns, m. in. w Tan 
Delight (s. 18) i Tan & Glory (s. 20).

Stanowi skuteczną blokadę 
przeciw metalom ciężkim  
i pyłom oraz dymom. Chroni 
i stabilizuje błony komórkowe 
skóry.

Formułę znajdziesz m. in.  
w kosmetykach: Jet Black (s. 13)  
i CODE Bronzer (s. 36)

Znajdziesz ją m. in. w kosmetykach: 
HyaluRED (s. 42) i Sunny Tale (s. 9).
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ŚWIECE ZAPACHOWE 
Jak tu cudownie pachnie! 

Ręcznie wykonane świece z 
wosku sojowego do solarium  
i nie tylko. Dostępne w słoiczkach 
o pojemności 125 ml, w dwóch 
wariantach zapachowych. 
Czas palenia to aż 40 godzin. 

Cena: 49 zł

Ekologiczny ekspozytor  
na saszetki 

Cena: 45 zł

Ekologiczne pudełko 
na tuby 97organic

Cena: 99 zł

BIDON NA WODĘ Z FILTREM
Nawilżenie to podstawa dobrego 
opalania.

Poręczna, półlitrowa butelka  
wielorazowego użytku to doskonała 
alternatywa dla sklepowej wody  
kupowanej w plastikowych butelkach. 
Bidon wyposażony jest w filtr węglowy.

Cena: 45 zł

Podpowiadamy, jak się najlepiej opalać  
w momencie, gdy Ty przygotowujesz się 
do sesji.

Obejrzyj praktyczne porady jak najlepiej się opalać. W krótkich filmach 
odpowiadamy na pytania, które zadajecie w solariach najczęściej.

Dzięki naszym materiałom wybór odpowiedniego rodzaju kosmetyku 
staje się bardzo prosty, a wskazówki dotyczące nałożenia balsamów 
sprawią, że maksymalnie wykorzystacie moc każdej minuty sesji.

Ekrany do kabin 10.1” 
+ zestaw gotowych filmów poradnikowych

Cena: 
zapytaj o zestawy promocyjne 
swojego dystrybutora 7suns.

Jeżeli jesteś właścicielem salonu:

Pomóż klientom w doborze odpowiednich kosmetyków do opalania, 
szczególnie tym, którzy dotychczas nie korzystali z balsamów do 
solarium. 

Jeżeli jesteś klientem salonu:

Dowiedz się, jak w prosty sposób zwiększyć efekty opalania i który 
kosmetyk będzie najlepszy dla Ciebie. Wszystkie filmy są dostępne 
na naszym kanale Youtube. Subskrybuj i oglądaj.

EKOLOGICZNE EKSPOZYTORY
Systematycznie zastępujemy plastik drewnem.

Stojaki na saszetki i pudełka na tuby z chrobotkiem reniferowym, nie tylko świetnie wyglądają, ale są też przyjazne środowisku.  
W naszej nowej kolekcji znajdziecie eleganckie ekspozytory, które ułatwią wybór najlepszych kosmetyków do opalania.

“Bronzer czy przyspieszacz?”
“Jak nałożyć balsam?”
“Jak utrwalić opaleniznę?”
“Kiedy wziąć prysznic po solarium?”

TORBY BAWEŁNIANE
Nie tylko na plażę.

Wytrzymałe torby bawełniane  
pomieszczą nie tylko Twoje ulubione 
kosmetyki 7suns, ale i wszystkie  
drobiazgi, które zabierzesz ze sobą  
do solarium, na plażę lub na zakupy! 

Cena: 7 zł

10.
1”
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Przyjazne, praktyczne, 

ekologiczne...
Troska o odpowiednią atmosferę salonu sprawia, 
że czujemy się w nim komfortowo i chcemy do 
niego wrócić. Kojąco wpływają na nas miejsca,  
w których zadbano o równowagę naszych zmysłów. 

Odprężająca muzyka, delikatny zapach świec, 
towarzystwo roślin i drobiazgi wykonane  
z naturalnych materiałów to tylko niektóre  
pomysły, które zainspirowały nas do rewolucji  
w salonach opalania, a oto efekty:



KROK
PO KROKU

O tym, czy nasza skóra jest naturalnie jasna czy ciemna, przesądza wrodzona ilość melaniny, czyli 

naturalnego pigmentu. Jeśli jest go więcej, mówimy o ciemnej karnacji, jeśli mniej - o jasnej.  

Na tej podstawie sklasyfikowano sześć podstawowych fototypów skóry.

Określenie własnego fototypu jest kluczowe, gdy myślimy o efektywnym i bezpiecznym opalaniu.

Jaki jest Twój fototyp skóry?

WARTO WIEDZIEĆ

 I                    II                     III                

 IV                   V                     VI                

FOTOTYP I
CELTYCKI 

8  Rozpoznanie
cera: biała / alabastrowa
włosy: rude / bardzo jasny blond 
oczy: jasnoniebieskie / zielone / 
jasnoszare
piegi: dużo
8  Opalanie
Brak pigmentacji skóry. Nawet krótka 
ekspozycja na słońce powoduje 
poparzenia i podrażnienia.
8  Rekomendacje
Unikać kontaktu ze słońcem i opalania  
w solarium. 
8  Kosmetyki
Długotrwałe i regularne stosowanie 
kosmetyków zawierających składniki 
pobudzające naturalny proces 
melanogenezy, może wpłynąć na 
delikatne przyciemnienie skóry, 
bez konieczności ekspozycji na 
promieniowanie UV. Specjalistyczne 
balsamy można nabyć w dobrych 
salonach opalania.

8   Polecamy
Bronzery natychmiastowe, 97organic 
After Tan 

Rozpoznaj
swój
fototyp
skóry
>>>

FOTOTYP III 
ŚRODKOWOEUROPEJSKI

8  Rozpoznanie
cera: lekko śniada
włosy: ciemny blond / brązowe
oczy: piwne / szare / niebieskie
piegi: rzadkie występowanie
8  Opalanie
Skóra dobrze reaguje na nieduże dawki 
promieniowania UV - wywołują one 
pigmentację i zbrązowienie skóry.
8  Rekomendacje
Opalanie możliwe bez większych 
ograniczeń. Uwaga na dłuższe sesje  
w urządzeniach wyposażonych  
w lampy o wysokiej mocy.
8  Kosmetyki
Wszystkie kosmetyki do opalania 
7suns. Dla tych, którzy chcą przekroczyć 
swoją naturalną granicę opalania, 
rekomendujemy balsamy pogłębiające 
brązowienie - tingle. Pobudzają one 
mikrokrążenie, dzięki czemu opalanie 
jest bardziej efektywne i efektowne.
8  Polecamy
CODE bronzer, Jet Black, Supreme, 
Prom Queen, Ruby Red, So…HOT! 

FOTOTYP II  
PÓŁNOCNOEUROPEJSKI

8  Rozpoznanie
cera: jasna
włosy: jasny blond / ciemny blond
oczy: niebieskie / szare / zielone
piegi: możliwe występowanie
8  Opalanie
Możliwe, ale z zachowaniem ostrożności. 
Zbyt długie sesje mogą powodować 
zaczerwienienia i poparzenia. 
Opalenizna pojawia się po dłuższym 
czasie.
8  Rekomendacje
Częste, ale krótkie seanse opalania.  
W solarium warto zapytać o urządzanie 
wyposażone w lampy o mniejszej mocy.
8  Kosmetyki
Osoby o północnoeuropejskim fototypie 
częściej sięgają po bronzery o jasnym 
lub zwykłym kolorze masy. Stopniowa 
koloryzacja pozwala w pełni kontrolować 
odcień opalenizny.
8   Polecamy
Tan Idol, Tan & Glory, 97organic Bronzer, 
Aloha, Stardust

FOTOTYP IV 
POŁUDNIOWO-
EUROPEJSKI 

8  Rozpoznanie
cera: śniada
włosy: brązowe / ciemne
oczy: piwne
8  Opalanie
Krótka ekspozycja na promienie 
UV wywołuje pigmentację i silne 
brązowienie skóry. Wysoka odporność  
na poparzenia słoneczne.
8  Rekomendacje
Opalanie bez większych ograniczeń. 
Długa ekspozycja może powodować 
powstawanie zmarszczek  
i przedwczesne starzenie. 
8  Kosmetyki
Niezależnie od długości opalania, 
polecamy korzystać ze specjalistycznych 
balsamów zawierających składniki 
pielęgnujące, najlepiej o ciemnych 
masach.
8   Polecamy
Pitch Black, American Glamour, 
Gold&Glow

FOTOTYP VI  
AFROAMERYKAŃSKI

8  Rozpoznanie
cera: ciemnobrązowa / czarna
włosy: czarne
oczy: piwne
8  Opalanie
Skóra o tym fototypie nie  
ulega poparzeniom słonecznym.

FOTOTYP V
AZJATYCKI 

8  Rozpoznanie
cera: brązowa
włosy: czarne
oczy: piwne
8  Opalanie
Skóra naturalnie chroniona przed 
promieniowaniem słonecznym.  
Opala się bardzo szybko i łatwo.
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www.7sunscosmetics.com

Oznacz nas na Instagramie

@7suns_cosmetics

             7suns_cosmetics


