
ТЕХНОЛОГІЯ ENVIROSCREEN® – 
ЗАХИСТ ШКІРИ 365 ДНІВ НА РІК! 



 

Видиме світло 400-760 нм290-400 нм 760 нм-1мм 

СОНЦЕ + ЗАБРУДНЕННЯ

UVB UVA   СИНЄ СВІТЛО 
(HEV)

 ІНФРАЧЕРВОНЕ
ВИПРОМІНЮВАННЯ

Total Protection™: більше, ніж просто сонцезахисний крем.
ЩОДЕННО ШКІРА ПІДДАЄТЬСЯ ВПЛИВУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ.

Традиційні сонцезахисні креми забезпечують лише частковий захист шкіри, запобігаючи її пошкодженню UV-
променями. Багато клієнтів забуває про негативні наслідки впливу несприятливих факторів навколишнього 
середовища, наприклад забруднення, що в поєднанні з сонячними променями сприяє утворенню вільних радикалів та 
призводить до пошкодження, фотостаріння і навіть до розвитку раку шкіри.
Унікальні продукти Colorescience® Total Protection™ були розроблені з використанням технології EnviroScreen®, завдяки 
чому вони забезпечують комплексний захист від вільних радикалів, які утворюються в результаті впливу факторів 
навколишнього середовища і природних метаболічних процесів.

= Забруднення = Вільні радикали = Здорова ДНК = Пошкоджена ДНК

UVB випромінювання 
проникає в епідерміс

Діє на меланоцити

UVA проникає в дерму

Нестабільна молекула без 
електрона атакує здорові 
молекули, аби забрати 
електрон, що призводить 
до утворення вільних 
радикалів

Пряме 
пошкодження ДНК 
клітин епідермісу

Порушення 
цілісності ліпідного 
бар’єру збільшує 
втрату вологи

Руйнування 
колагенових і 
еластинових 
волокон призводить 
до в’ялості шкіри 
і передчасного 
старінняПошкодження, які було викликано вільними радикалами, призводять до різних 

захворювань шкіри і сприяють прояву ознак старіння.

Сухість Гіперпігментація Зморшки Почервоніння Акне

ЧОМУ TOTAL PROTECTION™?

Технологія EnviroScreen® пропонує неперевершений захист і догляд за 
шкірою завдяки унікальному складу:

 + Оксид цинку і/або діоксид 
титану: запатентовані формули 
та 100% мінеральні активні 
компоненти для запобігання 
утворенню вільних радикалів

 + Антиоксиданти, які 
нейтралізують вільні радикали

 + Оксиди заліза, які 
забезпечують захист від HEV 
випромінювання (синє світло) 

 + Глибоке зволоження для 
поліпшення здоров’я 
бар’єру шкіри

 + Заспокійлива дія



Поглинання енергії призводить до утворення вільних 
радикалів всередині мінеральних компонентів. 
Інкапсуляція необхідна для зниження фотореактивності.

= Вільний радикал

Стандартна інкапсуляція мінеральних компонентів не забезпечує 
повного покриття частинок. Порушення цього покриття надає 
вільним радикалам змогу атакувати здорові клітини.

Запатентована інноваційна крос-полімерна багатофункціональна 
інкапсуляція забезпечує тришарове покриття мінеральних 
компонентів, завдяки чому запобігає негативному впливу 
вільних радикалів на здорові клітини шкіри. 

Мінеральні активні інгредієнти зі стандартним покриттям

Мінеральні інгредієнти під впливом сонячного випромінювання + забруднення

Мінеральні активні інгредієнти EnviroScreen® з запатентованим покриттям

Плацебо 
(UV захист відсутній)

Оксид цинку 
зі стандартним 

покриттям

Оксид цинку 
з запатентованим 

покриттям EnviroScreen®
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Після 
випромінювання 

Оксид цинку зі 
стандартним 
покриттям

Оксид цинку з 
запатентованим 
покриттям EnviroScreen®

Не всі мінеральні фільтри однаково ефективні.

Завдяки запатентованій багатофункціональній інкапсуляції оксиду цинку і діоксиду титану, продукти з технологією 
EnviroScreen® запобігають утворенню вільних радикалів та ефективно нейтралізують їх.

ЄДИНА НАДІЙНА ТА ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД СОНЦЯ ТА ЗАБРУДНЕНЬ

Унікальні сонцезахисні продукти із запатентованою технологією EnviroScreen® інноваційного покриття активних 
інгредієнтів забезпечують надійний захист, а їхню ефективність і безпеку було клінічно підтверджено.

 + Було підтверджено, що після нанесення на 
шкіру продуктів з технологією EnviroScreen® 
для захисту від впливу ультрафіолетового 
випромінювання і забруднень спостерігалося 
зниження утворення вільних радикалів на 65% 
у порівнянні з мінеральними продуктами зі 
стандартним покриттям активних інгредієнтів. 
Для вимірювань було використано метод 
електронного парамагнітного резонансу (ESR).

 + Клінічно доведено, що активні інгредієнти технології 
EnviroScreen® захищають антиоксиданти, підвищуючи їхню 
здатність до нейтралізації вільних радикалів на 200-500%.

% вільних радикалів, які утворилися після 
впливу UV-випромінювання та забруднень

Порівняння захисних властивостей антиоксидантів



Протестовано і науково підтверджено.

Науково доведено, що технологія EnviroScreen® мінімізує утворення вільних радикалів у порівнянні з іншими 
мінеральними сонцезахисними пудрами з пензлем і стіками для обличчя. Для досліджень було використано 
метод аналізу DPPH. Метод аналізу DPPH вимірює концентрацію вільних радикалів, які утворюються після 
впливу UV-випромінювання на сонцезахисні продукти.

СОНЦЕЗАХИСНА ПУДРА З ПЕНЗЛЕМ TOTAL 
PROTECTION™ BRUSH-ON SHIELD ТА ІНШІ 
МІНЕРАЛЬНІ СОНЦЕЗАХИСНІ ПРОДУКТИ*

Кількість вільних радикалів, які утворюються 
після UV-випромінювання 0,55 MED

ПОРІВНЯННЯ СОНЦЕЗАХИСНОГО КРЕМУ 
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ TOTAL PROTECTION™ 
FACE SHIELD І СОНЦЕЗАХИСНОГО 
СТІКА З ІНШИМИ МІНЕРАЛЬНИМИ 
ПРОДУКТАМИ*

Кількість вільних радикалів, які утворюються після
UV-випромінювання 0,55 MED
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Після UV-випромінювання

До UV-випромінювання

Висока концентрація вільних радикалів 
= серйозне пошкодження шкіри

Низька концентрація вільних радикалів 
= Здорова шкіра

Індикатор утворення вільних радикалів
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ОКСИДИ ЗАЛІЗА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД HEV-ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Високоенергетичне видиме світло (HEV), також відоме як синє світло, складає приблизно 1/3 видимого світлового 
спектру і має таку саму довжину хвилі, що і промені UVA. Формули космецевтики Colorescience® розробляються 
спеціально для досягнення оптимального балансу між оксидами заліза та пігментами, які є додатковими 
активними інгредієнтами сонцезахисного крему. Їхній склад також спеціально розробляється для забезпечення 
стабільної дисперсії у формулі кожного продукту для максимального захисту від UV і HEV-випромінювання.

Ретельно відібрані оксиди заліза не лише надають продуктам різноманітних відтінків, а й запобігають 
пошкодженню шкіри вільними радикалами.

ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЕФЕКТ ПІСЛЯ ВПЛИВУ НА ШКІРУ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

Інфрачервоне випромінювання здатне проникати в епідерміс і дерму, досягаючи підшкірної тканини і 
утворюючи вільні радикали в клітинах шкіри. Вільні радикали стимулюють MMP (матриксну металлопротеїназу) 
і розщеплюють колаген, що призводить до фотостаріння шкіри. 

Було підтверджено, що антиоксиданти – органічні паростки соняшнику і таніни тари (InfraGuard), які входять до 
складу технології EnviroScreen®, – забезпечують захист від цього процесу, підтримуючи здоров’я шкіри.

900490400320290

Збалансована комбінація мінеральних активних інгредієнтів 
для ефективного захисту від HEV випромінювання
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жовтий

Оксид заліза
червоний Оксид заліза

чорний

ИНФРАКРАСНОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ

Продукти з комбінацією оксиду цинку і 
оксидів заліза забезпечують комплексний 
захист від вільних радикалів, які 
утворюються внаслідок впливу 
HEV-випромінювання.

АФК

Після впливу інфрачервоного випромінювання 
комбінація антиоксидантів InfraGuard 
(використовувана в продуктах Total Protection™) 
краще інгібувала утворення вільних радикалів у 
порівнянні з антиоксидантами, які 
використовувалися в якості контролю.

Комбінація InfraGuardКонтроль
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Збалансована комбінація мінеральних активних інгредієнтів 
для ефективного захисту від HEV випромінювання



Фонд боротьби з 
раком шкіри визнав цей 
продукт ефективним 
сонцезахисним засобом 
широкого спектра дії.

Оновіть свій асортимент SPF за допомогою цілком мінеральної колекції Face Shield, котра захищає від:

ЗАБРУДНЕННЯUVA/UVB СИНЄ (HEV) 
СВІТЛО

ІНФРАЧЕРВОНЕ 
ВИПРОМІНЮВАННЯ

Продукти COLORESCIENCE на 100% вільні від парабенів, фталатів, синтетичних ароматизаторів, не тестуються на 
тваринах, не містять тальку, барвників та мінеральних олій.

Технологія enviroscreen® у складі – це повноцінний захист вашої шкіри.

Sunforgettable® Total Protection™
Face Shield Collection

ОСНОВНИЙ ЗАХИСТ                                   КОРЕКЦІЯ ТОНУ                                                 СЯЙВО ШКІРИ



ОСНОВНИЙ ЗАХИСТ

СЯЙВО ШКІРИ

КОРЕКЦІЯ ТОНУ

СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
TOTAL PROTECTION™ FACE SHIELD SPF 50
СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ З МАТУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 
TOTAL PROTECTION™ FACE SHIELD MATTE SPF 50

СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ SPF 50 ЗОЛОТЕ СЯЙВО 
TOTAL PROTECTION™ FACE SHIELD GLOW SPF 50
СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ SPF 50 БРОНЗА
TOTAL PROTECTION™ FACE SHIELD BRONZE SPF 50

СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ З АДАПТИВНИМИ ПІГМЕНТАМИ
TOTAL PROTECTION™ FACE SHIELD FLEX SPF 50

ПОЄДНУЙТЕ З ІНШИМИ ПРОДУКТАМИ ДЛЯ 
ДОСЯГНЕННЯ БАЖАНОГО ВІДТІНКУ

НІЖНЕ СЯЙВО ДЛЯ БЕЗДОГАННОЇ ШКІРИ

АДАПТИВНІ ПІГМЕНТИ ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО ТОНУ ШКІРИ

 + Захист широкого спектра SPF 50 / PA ++++; Водостійкість (40 хвилин).
 + Класичний сонцезахисний крем, який забезпечує прозоре покриття 
і природний тон. Ідеальний для сухої, нормальної та комбінованої 
шкіри.

 + Матуючий сонцезахисний крем забезпечує комфортне прозоре 
матове покриття для усунення жирного блиску. Відмінно підійде для 
жирної, схильної до акне, шкіри.

 + Захист широкого спектра SPF 50 / PA ++++; Водостійкість (40 хвилин)
 + Приємні відтінки шампанського та бронзи 
 + Два відтінки для легкого сяйва
 – Дозвольте вашій шкірі сяяти зсередини за допомогою glow-ефекту
 – Надайте шкірі природний колір засмаги без пошкодження ультрафіолетом 
завдяки бронзовому відтінку

 + Захист широкого спектра SPF 50 / PA ++++; 
Водостійкість (40 хвилин)

 + Інкапсульовані оксиди заліза 4 відтінків адаптуються до 
природного тону шкіри і надають їй здорове сяйво

 + Середнє напівматове покриття

Лінійка FACE SHIELD

 

 

 

Матовий

Класичний

Бронза

Золоте
Сяйво

ПОРАДА ПРОФЕСІОНАЛА: при використанні цих продуктів у якості хайлайтерів на декількох ділянках обличчя, не забувайте про необхідність 
повноцінного захисту шкіри. Використовуйте будь-який інший сонцезахисний продукт лінійки Face Shield в якості основи для макіяжу.

Світлий Напівнасичений Засмага Насичений



Оригінальні сонцезахисні пудри з пензлем
Дві формули, які підходять для всіх типів шкіри та клієнтів з будь-якими естетичними проблемами.
Зручний формат пудри дозволяє брати її з собою для повторного нанесення та захисту шкіри протягом дня. 

СОНЦЕЗАХИСНА ПУДРА З ПЕНЗЛЕМ SPF 50
TOTAL PROTECTION™ BRUSH-ON SHIELD SPF 50

НАДІЙНА. ПЕРЕВІРЕНА. ПЕРЕМОЖНИЦЯ НАГОРОД .

Максимальний захист від пошкодження шкіри агресивними 
факторами навколишнього середовища та запобігання 
появі перших ознак старіння.

 + Захист широкого спектра SPF 50 / PA ++++; 
Водостійкість (80 хвилин)

 + Порошкоподібна гіалуронова кислота зволожує і 
захищає ліпідний бар’єр шкіри

 + 4 відтінки забезпечують природне покриття і підходять 
для різних тонів шкіри

 + Покращене дозування пудри для рівномірного покриття 
та надійного захисту

Фонд боротьби з раком 
шкіри визнав цей 
продукт ефективним 
сонцезахисним засобом 
широкого спектра дії.

СОНЦЕЗАХИСНА ПУДРА МАТУЮЧА З ПЕНЗЛЕМ SPF 30 
TOTAL PROTECTION™ SHEER MATTE SPF 30

МАТУЮЧА ПУДРА ДЛЯ УСУНЕННЯ ЖИРНОГО БЛИСКУ
Поглинає надлишок себума, надаючи шкірі відчуття свіжості

 + Захист широкого спектра SPF 30 / PA +++
 + Матує шкіру, звужує пори і усуває жирний блиск
 + Забезпечує прозоре матове покриття

Фонд боротьби з 
раком шкіри визнав 
цей продукт ефектив-
ним сонцезахисним 
засобом широкого 
спектра дії.

 

 

 

Світлий

Напівнасичений

Засмага

Насичений

Total Protection™: щоденний захист для кожного.
Завдяки запатентованій технології EnviroScreen® косметика Total Protection™ – це ЄДИНА повністю мінеральна 
сонцезахисна продукція, що забезпечує комплексний захист від сонця та інших агресивних факторів навколишнього 
середовища.
Серед її основних переваг:

Просте 
повторне 
нанесення

Підходить для 
активного способу 

життя та занять 
спортом

Не містить 
небезпечних 
інгредієнтів

Для всієї родини Протоколи для 
догляду за шкірою

  

 + Завжди на 100% безпечний, не містить хімікатів,мінеральні сонцезахисні активні речовини
 + Зволожуючий і багатий антиоксидантами
 + Не містить масла, гіпоалергенний
 + Некомедогенний
 + Протестовано дерматологами
 + Формули для всіх типів і відтінків шкіри



На перший погляд – нічого особливого
Насправді – повноцінний захист широкого спектра

Тільки сонцезахисна космецевтика від Colorescience Total Protection™ з технологією EnviroScreen® пропонує повністю 
мінеральний захист від вільних радикалів.

Найкращий сонцезахисний крем – це той, який хочеться наносити на шкіру.

ФАКТ: ВПЛИВ 

УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ 

ПРОМЕНІВ 

ПРИЗВОДИТЬ ДО 

ПЕРЕДЧАСНОГО 

СТАРІННЯ ШКІРИ



СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА SPF 50
TOTAL PROTECTION™ BODY SHIELD SPF 50

СЕРВЕТКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ
COLORESCIENCE HYDRATING CLEANSING CLOTHS

ДЛЯ ТІЛА
Щоденний захист та зволоження.

 + Захист широкого спектра SPF 50 / PA ++++; Водостійкість (80 
хвилин) 

 + Легке покриття універсального відтінку
 + Body Shield бронзовий надає шкірі природний відтінок засмаги
 + Інноваційні формули, які швидко проникають у шкіру та 
роблять її шовковистою

 

Бронзовий

Класичний

СОНЦЕЗАХИСНИЙ СТІК SPF 50
TOTAL PROTECTION™ SPORT STICK SPF 50

ДЛЯ АКТИВНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Формат стіку робить продукт зручним для використання протягом дня.

 + Захист широкого спектра SPF 50 / PA ++++; Водостійкість (80 хвилин) 

 + М’яко наноситься на шкіру, а за текстурою нагадує пудру

 + Пом’якшує, зволожує і живить шкіру, розгладжує її текстуру

 + Прозоре матове покриття

  

КОЛЬОРОВІ БАЛЬЗАМИ 
TOTAL PROTECTION™ SPF 50

ТРИ ВІДТІНКИ ДЛЯ ГУБ ТА ЩІК
Додайте яскравих кольорів до вашого образу.

 + Захист широкого спектра SPF 50 / PA ++++; 
Водостійкість (40 хвилин) 

 + Багатофункціональні продукти для зволоження, які 
можна використовувати як рум’яна для щік або як 
бальзами для губ

 + 3 відтінки для губ та щік, які можна поєднувати з іншими 
продуктами лінійки

  

Ягідний

Персиковий

Бронзовий

 + Гіалуронова кислота та екстракт кокоса: зволожують шкіру
 + Екстракти білого чаю та листя зеленого чаю: антиоксиданти
 + Алое віра та екстракт огірка: миттєво заспокоюють 
роздратовану шкіру

ДВОСТОРОННЯ СЕРВЕТКА
• М’яка сторона для акуратного видалення забруднень 

та надлишків шкірного сала
• Сторона з текстурою для м’якого видалення 

водостійкого макіяжу



Більшість формул є 
водостійкими і мають 
SPF 50, а також захист 
від UVA не менше PA 
+++

Усі формули 
забезпечують 
захист від HEV-
випромінювання від 
52% до 98,5%

Подвійний захист від 
вільних радикалів:

 – Запатентована 
технологія запобігає 
утворенню вільних 
радикалів

 – Антиоксиданти 
мінімізують 

 – пошкодження шкіри 
вільними радикалами

Зволоження і живлення 
шкіри для підтримки 
здоров’я захисного 
бар’єру

Повністю мінеральні 
активні компоненти.

 – FDA класифікували про-
дукцію бренда як безпечну 
та ефективну *

100% мінеральні 
сонцезахисні агенти. 
Безпечні для людей. 
Безпечні для рифів.

Некомедогенні 
формули

КЛІНІЧНО ПІДТВЕРДЖЕНА БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ

 + Формули підходять для всіх типів шкіри і будь-якого сезону
 + Сонцезахисні пудри з пензлем зручні для повторного нанесен-
ня кожні дві години протягом дня

*FDA визнало оксид цинку та діоксид титану єдиними безпечними та ефективними сонцезахисними активними інгредієнтами (GRASE).

Технологія EnviroScreen® – це повноцінний захист шкіри 
від впливу зовнішніх факторів

КЛІНІЧНО ПІДТВЕРДЖЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

КЛІНІЧНО ПІДТВЕРДЖЕНА БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ

Сонцезахисна 
пудра з пензлем

Сонцезахисна 
матуюча пудра з 

пензлем

Сонцезахисні 
креми для обличчя

Face Shields

Сонцезахисні 
креми для тіла
Body Shields

Сонцезахисний стік 
Sport Stic

Кольорові 
бальзами Color 

Balms

Активні інгредієнти
22,5% Діоксид 

Титану
22,5% Оксид цинку

22,5% Оксид цинку 12% Оксид цинку 12% Оксид цинку 13.5% Оксид цинку 12.5% Оксид цинку

Ступінь захисту SPF 50/PA ++++ SPF 30/PA +++ SPF 50/PA ++++ SPF 50/PA ++++ SPF 50/PA ++++ SPF 50/PA ++++

Водостійкість 80 хвилин ― 40 хвилин 80 хвилин 80 хвилин 40 хвилин

% захисту від HEV-
випромінювання

Світлий: 93,2%
Напівнасичений: 

96,1%
Засмага: 96,9%
Насичений: 98,5

64,9%

Класичний: 71%
Матуючий: 84,5%
Flex світлий: 82,2%

Flex напівнасичений: 
89,6%

Flex засмага: 91,2%
Flex насичений: 

92,5%

Класичний: 54,2%
Бронзовий: 79,5%

52%

Blush (малиновий): 
84%

Berry: (рожевий) 
90%

Bronze: 
(золотистий) 94,7%

Форма Пудра Пудра Лосьйон Лосьйон Бальзам Бальзам

Безпека рифів Так Так Так Так Так Так

Рекомендація 
Фонду боротьби з 
раком шкіри

Підходить для 
активного способу 

життя

Щоденне 
використання

Підходить для 
активного способу 

життя

Підходить для 
активного способу 

життя

Підходить для 
активного способу 

життя
―

Оксиди заліза Так Так Так Так Так Так



Total Protection™ із запатентованою технологією EnviroScreen®

 + Єдині запатентовані 
сонцезахисні активні 
інгредієнти з підтвердженою 
ефективністю:

 – Забезпечують захист від сонця і 
забруднень

 – Підсилюють ефективність 
антиоксидантів

 + 100% мінеральні сонцезахисні 
інгредієнти, які не містять 
хімікатів і є абсолютно 
безпечними для всієї родини

 + Високоефективні продукти, 
які зручно використовувати 
протягом дня

Ексклюзивний дистриб’ютор colorescience.ua

colorescience_ua


