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Разказват, че във всяко лято
се крие нещо ново, непознато. 
А то започва винаги тогава,
когато Слънчо от леглото става.
Протяга се, завивката отмята
и от съня… лъчите му пораснали са 
до земята!



И ето, че отново идва лято, 
а Слънчо тръгва на разходка
и първо скрива се зад… котка!
Ах, не! Това е малко облаче в небето,
изчезва то и стопля се морето!
И Слънчо, без изобщо да се мае,
си търси с кого да си играе, но…



Лъчите му горещи се оказват,
децата пък се крият… и не се показват!

Не могат те със Слънчо да играят,
защото той е топъл… и ще се опарят!

Какво да правят те. Какво да правят… 
Седят и гледат се, но от далече,
а сякаш лятото ще свърши вече…



Играта може би приключи
за слънцето и за децата. 
Но таралежчето добре познато
се появи, раздаде им 
слънцезащитно мляко.
Така че щом с него се намажат,
на Слънчо пак да се покажат.
Децата от какво да се страхуват 
вече няма,
а да се радват те на лятото 
със мама. 



За лесна и бърза защита на порасналите вече палавници, 
препоръчваме Спрей формулите SPF50 или SPF30 .
Прозрачно олио, което нанасяте с впръскване без да е нужно 
допълнително разнасяне с длан. 

SPF 50; SPF 30;  / 150 мл; 



Изберете Крем SPF50 за лице 
и тяло в малка туба, удобна за 
носене в чантата.
С водоустойчива формула, 
без парабени и висока защита 
срещу вредните UVA и UVB 
лъчи, той е подходяща грижа за 
най-малките. 

SPF 50; / 75 мл; 



За тялото на детето се доверeте на Мляко SPF50 или SPF30, 
подходящи за морски приключения. Добавените Д-пантенол, 
витамин Е и растителен глицерин овлажняват, подхранват и 

успокояват кожата.

SPF 50; SPF 30 / 150 мл; 



С приключването на плажните 
приключения кожата е 
видимо дехидратирана и 
има нужда от освежаване. 
Честото къпане и бърсане 
допълнително я изсушават. 
Затова сме подготвили  и силно 
успокояващо Мляко за след 
слънце с охлаждащ кожата 
ефект.

150 мл 



Съвети за правилна „употреба на 
слънцето“:

H Избягвайте да излагате бебета и малки деца на директна 
слънчева светлина. Когато това се случи, не забравяйте 
слънцепредпазен чадър, шапка и светли памучни дрехи. 

H Незаменим помощник при всякакви условия е тънкият 
светъл шал на мама. Оставете един в количката или в бебешката 
чанта. Ще бъде наметка за детето в хладните вечери или ще го 
пази от слънцето през деня.

H През лятото не забравяйте да давате по-често вода на 
децата. Те имат по-тънка кожа от тази на възрастните и водата от 
организма се изпарява по-бързо.

H Избягвайте излагането на слънце между 11 и 16 ч. 
Потърсете сянка за цялото семейство, когато почувствате 
слънцето по-силно.



H Нанасяйте слънцезащитните продукти 20 мин. преди 
излагане на слънце още преди да облечете банските. Така и 
най-трудно достъпните местенца като тези около ластиците на 
банските, стъпалата и глезените, ще бъдат щателно обгрижени.  

H Подновявайте нанасянето на слънцезащитен продукт 
на всеки 2 часа, за да запазите нивото на защита, особено след 
изпотяване, плуване и избърсване.

H Нанасяйте слънцезащитен продукт дори при облачно 
време. Облаците намаляват топлината, но не предпазват от UV 
лъчите.

H Помогнете за възстановяването на кожата на детето в края 
на слънчевия ден, като нанесете подходящ овлажняващ продукт.



www.bochko.bg

За още полезни съвети и весели
истории заповядайте на
facebook.com/bochko.bg


