
Inovação em cada textura. 
Proteção para cada pele.



A ISDIN® cria um novo 
conceito na prevenção 

do dano solar
Eryfotona®

Previne e repara 
o dano actínico

FotoUltra 
ISDIN®

Quando a sua pele 
necessita mais 
que proteção.

Fotoprotector 
ISDIN®

Inovação em cada 
textura. Proteção 

para cada tipo  
de pele



Fotoprotector
ISDIN®

Fusion Water

Tecnologia Fusion 
com a delicadeza 
da água

WET SKIN
Permite a aplicação 
inclusive na pele molhada

OIL-FREE
Ideal para todos os tipos
de pele, especialmente mista
e com tendência oleosa

SAFE-EYE
TECHNOLOGY

Não faz arder nem
irrita os olhos

Tamanho: 50ml
PVPR: 22€



Fotoprotector
ISDIN®

Fusion Water

Tecnologia Fusion 
com a delicadeza 
da água

Fotoprotetor ISDIN FusionWater 
é o primeiro protetor solar 
de base aquosa

É ciência. Formulado de forma inovadora, numa matriz gelificada que 
minimiza a fase oleosa do produto, proporciona uma proteção UVA e UVB 50+ 
muito elevada, com uma delicada sensação de frescura e um toque sedoso. Um 
protetor solar tecnologicamente avançado que não irrita os olhos graças à sua 
Safe-Eye Technology e que se pode aplicar inclusivamente na pele molhada por 
ser WET SKIN. Com ingredientes ativos antiaging e antioxidantes.

Parece magia. Absorção imediata que se funde com a pele, 
proporcionando uma proteção invisível, sem resíduos, Oil-Free e com um toque 
sedoso. Deixa a pele ainda melhor que antes da sua aplicação, como se fosse 
um beijo de água no rosto. 



Inovação em faciais Todo tipo de pele
Filtros Físicos
Pele sensível

Adequados a pele 
atópicaPele maduraDupla proteçãoStick zonas sensíveis

Toque seco
Pele mista a oleosa

Queratoses actínicas
Prevenção 

manchas solares
Tratamento

 manchas solares Fotoenvelhecimento Alergia solar Condições extremas

Maquilhagem
Fotoprotector 

365 dias por ano

Fotoprotector ISDIN®

ROSTO

50ml     PVPR: 22€ 50ml     PVPR: 20€50ml     PVPR: 21€ 5mg     PVPR: 27€50ml     PVPR: 26€

50ml     PVPR: 20€ 20ml     PVPR: 12€9g     PVPR: 12€ 50ml     PVPR: 21€50ml     PVPR: 22€

50ml     PVPR: 30€ 50ml     PVPR: 30€50ml     PVPR: 28€ 50ml     PVPR: 31€50ml     PVPR: 31€ 50ml     PVPR: 23€



Fotoprotector ISDIN®

Transparent Spray
WET SKIN

Farto de esperar que seque?
Está muito calor, está na praia e só quer estar dentro de água, 
mas sabe que vai ter de voltar a aplicar o protetor solar. De 
certeza que já lhe aconteceu ter ficado com manchas brancas e 
ter acabado por se queimar por não querer esperar para se secar.

Quanto tempo tem de esperar para aplicar o fotoprotetor? 
Agora nenhum!
É o primeiro spray transparente que se pode aplicar inclusive na 
pele molhada e que ainda assim se mantém transparente. Com 
tecnologia Wetflex, que permite a absorção na pele molhada e 
mantém o fator de proteção. O produto ideal para crianças e 
adultos que não querem sair da água.

Sem WET SKIN na pele molhada Com WET SKIN na pele molhada

Tamanho: 200ml
PVPR: 27€



Acalma e refresca.
Prolonga o bronzeado

Tamanho: 200ml
PVPR: 17€



After Sun, 
Nova imagem 2017
Efeito calmante e refrescante
Menthol & Camomile

Hidratação e reparação intensa 
Aloe Vera, Panthenol, Asiatic 
Centella & Allantoin

Prolonga o bronzeado



Leve e fresco Intensifica o 
bronzeado

Muito hidratante e 
adequado a pele atópica Aclama e refresca

MAIS BRONZEADO

MAIS MELAMINA

Transparente e 
refrescante

Transparente e refrescante 
sobre pele molhada

Hidratante 
com toque seco

Hidratante 
e refrescante

Leve e fresco
Intensifica o 
bronzeado

Muito hidratante e 
adequado a pele atópica Acalma e refresca

MAIS BRONZEADO

MAIS MELAMINA

Fotoprotector ISDIN®

CORPORAL

200ml    PVPR: 27€200ml    PVPR: 27€ 200ml    PVPR: 27€200ml    PVPR: 27€

200ml    PVPR: 27€100ml    PVPR: 24€ 200ml    PVPR: 17€200ml    PVPR: 29€



Grandes 
fotoprotetores
para pequenos
heróis.

Fotoproteção



Inovação em cada textura. 
Proteção para cada pele.



Fotoprotector
ISDIN®

Fusion Fluid
MINERAL BABY

FORMULADO ESPECIFICAMENTE 
PARA A PELE DO BEBÉ
Proteção muito elevada UVA/UVB FPS 50+
Proteção face à radiação UV indireta
Adequado a bebés “ + 0 meses”
Indicado para pele atópica
Facial e corporal
100% de filtros minerais (óxido de Zn e dióxido de titânio)
Absorção imediata

ABSORÇÃO IMEDIATA 
SEM DEIXAR RESÍDUO BRANCO
Muito resistente à água e resistente à fricção
Contém antioxidantes ( Vit. E)
Tecnologia Fusion
Testado pediátrica e dermatologicamente
Hipoalergénico
Biodegradável

Tamanho: 50ml
PVPR: 20€



Fotoprotetor que não arde nos olhos.



Fotoprotector
ISDIN®

Fusion Water

NÃO ARDE NOS OLHOS 
SAFE-EYE TECH™

Proteção muito elevada UVB/UVA SPF 50+
Wet Skin. Pode aplicar-se inclusivé na pele molhada 
Absorção imediata
Muito resistente à água · Resistente à fricção
Especialmente formulado para a pele da criança e bebé

Adequado a pele atópica 
Testado pediatrica e dermatologicamente 
Adequado a pele sensível
Testado oftalmologicamente.

Hipoalergénico 
Não comedogénico
Fórmula biodegradável
Sem álcool
Contém antioxidantes e dexpantenol

Tamanho: 50ml
PVPR: 22€



Fotoprotector
ISDIN®

Fusion Water

Que tipo de filtros tem o Fotoprotector ISDIN 
Fusion Water Pediatrics?
O Fotoprotector ISDIN Pediatrics Fusion Water 
contém filtros químicos, físicos e biológicos. Os dois 
primeiros protegem a pele contra os efeitos nocivos 
da radiação UV, enquanto que o último protege a pele 
contra a oxidação provocada pelos radicais livres. 

Com que idade se recomenda a utilização?
O Fotoprotector ISDIN Pediatrics Fusion Water é um 
fotoprotetor formulado especialmente para a pele das 
crianças e dos bebés e, recomenda-se a sua  
utilização a partir dos 5 meses. 



Fotoprotector
ISDIN®

Fusion Water

Qual a diferença entre Fusion Water    
e Fusion Water Pediatrics?
Ambos com tecnologia Fusion Water, no entanto 
Fusion Water Pediatrics está especialmente formulado 
para a pele das crianças e dos bebés. Além disso, é 
indicado para a pele atópica. Muito resistente à agua. 
Resistente à fricção.

Qual a importância de utilizar um 
Fotoprotetor específico Facial?
Todos as crianças têm a pele sensível, especialmente a 
facial. Quando aplicado um protetor corporal na cara, 
arde nos olhos e não ofereçe uma textura agradável. 
O Fotoprotector ISDIN Pediatrics Fusion Water 
além de ser um fotoprotetor facial especialmente 
formulado para a cara das crianças, oferece uma 
textura ultraligeira e não arde nos olhos. 



Inovação em cada textura. 
Proteção para cada pele.



Fotoprotector
ISDIN®

Transparent Spray 
WET SKIN

E se não tivesse de 
esperar que se secassem?

MAIS ADAPTADO À SUA PELE, ÀS 
SUAS BRINCADEIRAS NA ÁGUA E À 
FORMA DE SECAR-SE
Muito resistente à água e à fricção. Potencia o 
sistema imunitário da pele da criança graças à 
sua formulação com vitamina E.

TECNOLOGIA WETFLEX
Permite a absorção na pele molhada sem 
deixar resíduo branco.

Mantém o fator de proteção

Fórmula biodegradável
Tamanho: 200ml
PVPR: 27€



Muito 
hidratante

Transparente 
e refrescante Todo-o-terreno Facial

Fotoprotector ISDIN
Um fotoprotector ideal para cada idade.

Bebé



10 CONSELHOS 
PARA SE 

FOTOPROTEGER 
BEM

Dos diferentes tipos de 
radiações solares que 

chegam à Terra, os raios 
ultravioleta UVA e UVB 
são responsáveis pelo 
desenvolvimento dos 

carcinomas cutâneos e pelo 
fotoenvelhecimento da 

pele. As exposições agudas 
ao sol que se produzem em 
praias, piscinas, desportos 

de neve… não são as 
únicas responsáveis pelos 

efeitos nocivos da radiação 
ultravioleta. A exposição 
crónica ao sol acumulada 
ao longo da vida causa 
muitas destas lesões.

Os fotoprotetores 
constituem a melhor 

arma de prevenção frente 
ao dano ocasionado 

pela exposição aos raios 
ultravioletas, podendo 

reduzir o aparecimento do 
cancro da pele. Tenha bons 
hábitos de fotoproteção e 
cuide e proteja a sua pele 

dia após dia.

1 EVITE AS HORAS DE RISCO Limite o tempo de exposição ao sol  
e evite a faixa horária das 12 às 16h, já que a radiação  
solar chega mais vertical e é mais intensa.

2 APLIQUE BEM O FOTOPROTETOR Aplique generosamente  
o fotoprotetor meia hora antes da exposição ao sol.  
Reaplique a cada duas horas.

3 EM TODO O CORPO! Não se esqueça de aplicar fotoprotetor  
nas orelhas, mãos, pés, nariz, lábios e peito dos pés.

4 SE TEM PROBLEMAS NA PELE… deve utilizar um produto com  
alta proteção UVA, como FotoUltra ISDIN, para  
evitar o aparecimento de manchas.

5 NÃO SE ESQUEÇA DE IR BEM EQUIPADO COM… uma indumentária 
adequada: chapéu, camisola e óculos escuros, que protejam 100%  
dos UV e do azul do visível.

6 E OS MAIS PEQUENOS? Como a sua pele é muito mais delicada,  
utilize protetores formulados especificamente para eles e com  
um SPF elevado, como a gama ISDINPediatrics.

7 UTILIZE-O DURANTE TODO O ANO! O sol nasce todos os dias,  
por isso é importante fotoproteger-se durante todas as estações  
do ano e ter especial cuidado quando realiza atividades ao ar livre.

8 TAMBÉM EM DIAS NUBLADOS Embora não note tanto o calor,  
as nuvens só travam 10% dos raios UVA, pelo que  
a maior parte deles chegam à sua pele.

9 E DEPOIS DO SOL… não se esqueça de hidratar  
e acalmar a sua pele com After Sun.

10 FAÇA CHECK UPS REGULARES À SUA PELE Além de se fotoproteger 
diariamente, fazer um check up à sua pele e de todos quanto gosta é de 
extrema importância para prevenir ou detetar diversas doenças.



Sobre a ISDIN
ISDIN, Laboratório internacional líder em dermatologia em Espanha, oferece soluções integrais 
e inovadoras para o tratamento, prevenção e manutenção da pele. Desde a sua fundação há 40 
anos, mantém junto dos profissionais de saúde um compromisso firme em responder de forma 
eficaz às necessidades da pele. O resultado, uma gama de produtos, com fórmulas avançadas e 
texturas inovadoras para uma melhor compliance dos tratamentos. A vocação para ser bench-
mark internacional no tratamento da pele levou a ISDIN a estar presente em 30 mercados em 
todo o mundo com uma equipa de 800 pessoas.

Os produtos ISDIN estão disponíveis em farmácias.

Para mais informação:
Site www.isdin.com/pt-PT
Facebook: www.facebook.com/ISDINPortugal/

@isdinofficial
#isdinofficial

CONTACTOS IMPRENSA
Companhia das Soluções

Sara Sá | sara.sa@companhiasolucoes.com | tel. 932 340 012
Ana Mestre | ana.mestre@companhiasolucoes.com | 218 064 858


