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MADE IN ITALY



O MARCE

ALPEN Cosmetics to włoski specjalista w kosmetykach ochronnych 
skóry z  wysokim filtrem SPF [ang. sun protection factor] 
przeznaczonych dla entuzjastów sportów wysokogórskich oraz 
wszystkich amatorów aktywności związanych z  wodą. MADE IN 
ITALY to hasło, które odzwierciedla prawdziwie włoskie serce marki 
- siedziba firmy, laboratorium oraz fabryka kremów zlokalizowana 
jest u  podnóża Alp w  południowym Tyrolu. ALPEN to rodzinna 
firma z  przeszło 60 letnim doświadczeniem i  know – how, które 
przez lata ukształtowało markę jako lidera rynku kosmetycznego, 
specjalizującego się w branży sportowej w całej Europie Zachodniej. 
Od 2017 marka rozpoczęła współpracę z firmą RONDO, która jest 
wyłącznym dystrybutorem kremów na rynku polskim, słowackim 
oraz czeskim. 

MADE IN ITALY
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Celem marki jest dotarcie do wymagającego aktywnego konsumenta, 
świadomego zagrożeń wynikających z  nieodpowiedniego 
zabezpieczenia skóry przed promieniami UV. ALPEN cosmetics 
to kremy bogate w  odpowiednie filtry, naturalne składniki, 
charakteryzujące się poręcznymi tubami, których kształt i pojemność 
dopasowana jest do stroju sportowego, plecaka czy torby podróżnej. 
Dlatego nasi klienci to amatorzy górskich wycieczek, białego 
szaleństwa, ludzie aktywni zarówno zimą jak i latem, których miłość 
i pasja do sportu idzie w parze ze świadomością ochrony skóry przed 
niebezpiecznymi promieniami słonecznymi.
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ALPEN – W ODPOWIEDZI 
NA ZAGROŻENIA! 
Intensywność promieniowania słonecznego zależy od kilku czynników, takich 
jak pora roku, pora dnia, szerokość geograficzna, wysokość czy warunki 
pogodowe. Ważne, by pamiętać, że:

W górach: 
•  Przez lekką pokrywę chmur może przenikać do 80% promieniowania 

słonecznego,
•  Śnieg odbija promienie słoneczne od swej powierzchni nawet 5 razy 

intensywniej, niż piasek na plaży, 
•  Mroźne i suche powietrze może zmniejszyć poziom nawilżenia skóry o 13%.
•  Śnieg odbija do 80% wszystkich promieni UV,
• Każde 1000 m. wysokości to wzrost oddziaływania promieni UV o dodatkowe 

12%,
•  60% promieni występuję pomiędzy godz. 10.00 a 14.00, 

Nad wodą:
•  Biały piasek odbija do 15% promieni słonecznych,
•  Nawet do pół metra pod wodą, promienie UV są w 40% tak intensywne, jak 

na powierzchni,
•  Woda odbija około 25% promieni UV, 
•  60% promieni występuję pomiędzy godz. 10.00 a 14.00, 
W  rezultacie skóra łatwo ulega odwodnieniu, staje się napięta i  czerwona, 
a  w  skrajnych sytuacjach dochodzi do poparzeń słonecznych. Mróz, wiatr 
i  intensywne słońce [lato/zima] to szczególnie niebezpieczne dla skóry 
połączenie. Ochrona przed tak zmasowanym atakiem jest konieczna i wymaga 
specjalistycznego podejścia. Zadbaliśmy o  to, opracowując kremy z filtrami 
ochronnymi dostosowanymi do różnych form aktywności oraz dla zupełnie 
skrajnych warunków atmosferycznych.

Opakowanie i inne detale. 
Wielkość i  waga pakowanego ze sobą sprzętu ma olbrzymie znaczenie 
zarówno w czasie górskiej ekspedycji, jak i……odprawy lotniskowej. Mając to 
na uwadze marka ALPEN stworzyła małe, poręczne, 30ml tubki, w  których 
zamknięto konsystencje bogate w  najlepsze składy i  filtry ochronne. Dzięki 
takiemu praktycznemu rozwiązaniu, tubkę bez problemu schowasz w kieszeni 
plecaka, kurtki narciarskiej, torbie plażowej, czy nawet torbie podręcznej 
bagażu (zgodnie z zaleceniami linii lotniczych wielkość kosmetyku w bagażu 
podręcznym nie powinna przekraczać 100 ml). Zapraszamy do zapoznania 
się z trzema kategoriami produktów ALPEN: 
KREMY OCHRONNE, KREMY 2+1 = KREM+POMADKA OCHRONNA, POMADKA 
OCHRONNA. 
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ALPEN SUN CREAM SPF 50+

•  Bardzo wysoka ochrona przed promieniami UV,
•  Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć, 
•  Ochrona przed mrozem, niskimi temperaturami, wiatrem,
•  Idealny dla każdej aktywności w górach szczególnie 

w górach wysokich, podczas trekkingu, ski alpinizmu, 
narciarstwa, snowboardu. 

•  Szczególnie polecany dla dzieci oraz osób z wrażliwą 
i jasną karnacją,

•  Pojemność: 30 ml - idealnie pasuje do każdej kieszeni 
Twojego stroju/plecaka.

ALPEN SUN CREAM SPF 30+

•  Bardzo wysoka ochrona przed promieniami UV,
•  Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć, 
•  Ochrona przed mrozem, niskimi temperaturami, wiatrem,
•  Idealny dla każdej aktywności w górach szczególnie 

w górach wysokich, podczas trekkingu, ski alpinizmu, 
narciarstwa, snowboardu. 

•  Szczególnie polecany dla dzieci oraz osób z wrażliwą 
i jasną karnacją,

•  Pojemność: 30 ml - idealnie pasuje do każdej kieszeni 
Twojego stroju/plecaka.

ALPEN SUN CREAM SPF 20+

•  Wysoka ochrona przed promieniami UV,
•  Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć, 
•  Ochrona przed mrozem, niskimi temperaturami, wiatrem,
•  Idealny dla każdej aktywności w górach szczególnie 

w górach wysokich, podczas trekkingu, ski alpinizmu, 
narciarstwa, snowboardu. 

•  Szczególnie polecany dla dzieci oraz osób z wrażliwą 
i jasną karnacją,

•  Pojemność: 30 ml idealnie pasuje do każdej kieszeni 
Twojego stroju/plecaka.

UV PROTECTION

SPF
50+

UV PROTECTION

SPF
30

UV PROTECTION

SPF
20
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SPECJALISTYCZNE KREMY 
Z FILTREM

KOD: 04016
CENA*: 64,90 zł

KOD: 04015
CENA*: 54,90 zł

KOD: 04014
CENA*: 49,90 zł

*Rekomendowane ceny detaliczne.



ALPEN SUN CREAM SPF 15+

•  Średni stopień ochrony przed promieniami UV,
•  Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć, 
•  Ochrona przed mrozem, niskimi temperaturami, wiatrem,
•  Idealny dla każdej aktywności w górach szczególnie 

w górach wysokich, podczas trekkingu, ski alpinizmu, 
narciarstwa, snowboardu. 

•  Pojemność: 30 ml - idealnie pasuje do każdej kieszeni 
Twojego stroju/plecaka.

ALPEN SUN CREAM SPF 10+

•  Umiarkowany stopień ochrony przed promieniami UV,
•  Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć, 
•  Ochrona przed mrozem, niskimi temperaturami, wiatrem,
•  Idealny dla każdej aktywności w górach szczególnie 

w górach wysokich, podczas trekkingu, ski alpinizmu, 
narciarstwa, snowboardu. ,

•  Pojemność: 30 ml - idealnie pasuje do każdej kieszeni 
Twojego stroju/plecaka.

ALPEN SUN CREAM SPF 6+

• Umiarkowany stopień ochrony przed promieniami UV,
•  Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć, 
•  Ochrona przed mrozem, niskimi temperaturami, wiatrem,
•  Idealny dla każdej aktywności w górach szczególnie 

w górach wysokich, podczas trekkingu, ski alpinizmu, 
narciarstwa, snowboardu. 

•  Pojemność: 30 ml - idealnie pasuje do każdej kieszeni 
Twojego stroju/plecaka.

UV PROTECTION

SPF
15

UV PROTECTION

SPF
10

UV PROTECTION

SPF
6
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SPECJALISTYCZNE KREMY 
Z FILTREM

KOD: 04013
CENA*: 49,90 zł

KOD: 04012
CENA*: 44,90 zł

KOD: 04011
CENA*: 44,90 zł

*Rekomendowane ceny detaliczne.



ALPEN SUN COMBI SPF 50+

• Bardzo wysoka ochrona przed promieniami UV: usta / 
twarz, 

• Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć, 
• Ochrona przed mrozem, niskimi temperaturami, wiatrem,
• Idealny dla każdej aktywności w górach szczególnie 

w górach wysokich, podczas trekkingu, ski alpinizmu, 
narciarstwa, snowboardu. 

• Szczególnie polecany dla dzieci oraz osób z wrażliwą 
i jasną karnacją,

• Pojemność: 23,2 ml - idealnie pasuje do każdej kieszeni 
Twojego stroju/plecaka.

ALPEN SUN COMBI SPF 30+

• Bardzo wysoka ochrona przed promieniami UV: usta/
twarz,

•  Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć, 
•  Ochrona przed mrozem, niskimi temperaturami, wiatrem,
•  Idealny dla każdej aktywności w górach szczególnie 

w górach wysokich, podczas trekkingu, ski alpinizmu, 
narciarstwa, snowboardu. 

•  Szczególnie polecany dla dzieci oraz osób z wrażliwą 
i jasną karnacją,

•  Pojemność: 23,2 ml - idealnie pasuje do każdej kieszeni 
Twojego stroju/plecaka.

ALPEN SUN COMBI SPF 20+

•  Wysoka ochrona przed promieniami UV: usta/twarz,
•  Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć, 
•  Ochrona przed mrozem, niskimi temperaturami, wiatrem,
•  Idealny dla każdej aktywności w górach szczególnie 

w górach wysokich, podczas trekkingu, ski alpinizmu, 
narciarstwa, snowboardu. 

•  Szczególnie polecany dla dzieci oraz osób z wrażliwą 
i jasną karnacją,

•  Pojemność: 23,2 ml - idealnie pasuje do każdej kieszeni 
Twojego stroju/plecaka.

UV PROTECTION

SPF
50+

UV PROTECTION

SPF
30

UV PROTECTION

SPF
20
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SPECJALISTYCZNE KREMY 
Z FILTREM 2 w 1 = KREM + POMADKA

KOD: 04025
CENA*: 69,90 zł

KOD: 04024
CENA*: 59,90 zł

KOD: 04023
CENA*: 59,90 zł

*Rekomendowane ceny detaliczne.



ALPEN SUN COMBI SPF 15+

•  Średni stopień ochrony przed promieniami UV: usta/twarz,
•  Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć, 
•  Ochrona przed mrozem, niskimi temperaturami, wiatrem,
•  Idealny dla każdej aktywności w górach szczególnie 

w górach wysokich, podczas trekkingu, ski alpinizmu, 
narciarstwa, snowboardu. 

•  Pojemność: 23,2 ml - idealnie pasuje do każdej kieszeni 
Twojego stroju/plecaka.

ALPEN SUN COMBI SPF 10+

•  Umiarkowany stopień ochrony przed promieniami UV: 
usta/twarz,

•  Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć, 
•  Ochrona przed mrozem, niskimi temperaturami, wiatrem,
•  Idealny dla każdej aktywności w górach szczególnie 

w górach wysokich, podczas trekkingu, ski alpinizmu, 
narciarstwa, snowboardu. ,

•  Pojemność: 23,2 ml - idealnie pasuje do każdej kieszeni 
Twojego stroju/plecaka.

UV PROTECTION

SPF
15

UV PROTECTION

SPF
10
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SPECJALISTYCZNE KREMY 
Z FILTREM 2 w 1 = KREM + POMADKA

KOD: 04022
CENA*: 54,90 zł

KOD: 04021
CENA*: 54,90 zł

*Rekomendowane ceny detaliczne.

foto: protographyofficial.com
Jacek Gizicki [POL]



ALPEN LIPBLOCK SPF 50+

•  Bardzo wysoka ochrona przed promieniami UV,
•  Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć, 
•  Ochrona przed mrozem, niskimi temperaturami, wiatrem,
•  Idealny dla każdej aktywności w górach szczególnie w górach 

wysokich, podczas trekkingu, ski alpinizmu, narciarstwa, 
snowboardu. 

•  Szczególnie polecany dla dzieci oraz osób z wrażliwą i jasną 
karnacją,

•  Pojemność: 5,5 ml - idealnie pasuje do każdej kieszeni Twojego 
stroju/plecaka.

ALPEN LIPBLOCK SPF 25+

•  Średnia  ochrona przed promieniami UV,
•  Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć, 
•  Ochrona przed mrozem, niskimi temperaturami, wiatrem,
•  Idealny dla każdej aktywności w górach szczególnie w górach 

wysokich, podczas trekkingu, ski alpinizmu, narciarstwa, 
snowboardu. 

•  Pojemność: 5,5 ml - idealnie pasuje do każdej kieszeni Twojego 
stroju/plecaka.

ALPEN LIPBLOCK SPF 15+

•  Średnia  ochrona przed promieniami UV,
•  Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć, 
•  Ochrona przed mrozem, niskimi temperaturami, wiatrem,
•  Idealny dla każdej aktywności w górach szczególnie w górach 

wysokich, podczas trekkingu, ski alpinizmu, narciarstwa, 
snowboardu. 

•  Pojemność: 5,5 ml - idealnie pasuje do każdej kieszeni Twojego 
stroju/plecaka.

ALPEN LIPBLOCK SPF 10+

•  Umiarkowany stopień ochrony przed promieniami UV,
•  Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć, 
•  Ochrona przed mrozem, niskimi temperaturami, wiatrem,
•  Idealny dla każdej aktywności w górach szczególnie w górach 

wysokich, podczas trekkingu, ski alpinizmu, narciarstwa, 
snowboardu. 

•  Pojemność: 5,5 ml - idealnie pasuje do każdej kieszeni Twojego 
stroju/plecaka.

UV PROTECTION

SPF
50+

UV PROTECTION

SPF
25

UV PROTECTION

SPF
15

UV PROTECTION

SPF
10 10

SPECJALISTYCZNE POMADKI 
OCHRONNE Z FILTREM

KOD: 04044
CENA*: 39,90 zł

KOD: 04043
CENA*: 34,90 zł

KOD: 04042
CENA*: 24,90 zł

KOD: 04041
CENA*: 24,90 zł

*Rekomendowane ceny detaliczne.



ALPEN MOUNTAIN CREAM

•  Extremalna ochrona przed mrozem i wiatrem. 
•  Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć. 
•  Idealny dla każdej aktywności w górach szczególnie w górach 

wysokich, podczas trekkingu, ski alpinizmu, narciarstwa, 
snowboardu. 

•  Szczególnie polecany dla dzieci oraz osób z wrażliwą skórą, 
•  Pojemność: 30 ml – idealnie pasuje do każdej kieszeni Twojego 

stroju/plecaka.

ALPEN CLASSIC BROWN CREAM

•  Długa i trwała opalenizna, 
•  Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć. 
•  Przeznaczony dla osób, których skóra już została poddana 

działaniu promieni słonecznych. 
•  Idealny dla każdej aktywności w górach szczególnie w górach 

wysokich, podczas trekkingu, ski alpinizmu, narciarstwa, 
snowboardu. 

•  Pojemność: 30 ml.

ALPEN AFTER SUN CREAM

•  Kojący krem do twarzy idealny po całodziennym opalaniu. 
•  Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć. 
•  Pojemność: 30 ml.

ALPEN LIP BALSAM REPAIR

•  Kojący balsam do ust. Idealny dla regeneracji tkanki skórnej po 
całodziennym przebywaniu na słońcu, mrozie, wietrze. 

•  Szybko się wchłania, odporny na pot i wilgoć. 
•  Idealny dla każdej aktywności w górach szczególnie w górach 

wysokich, podczas trekkingu, ski alpinizmu, narciarstwa, 
snowboardu. 

•  Pojemność: 30 ml.
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PRODUKTY DEDYKOWANE

KOD: 04050
CENA*: 54,90 zł

WIND + COLD
PROTECTION

KOD: 04010
CENA*: 44,90 zł

CLASSIC
BROWN

KOD: 04017
CENA*: 39,90 zł

AFTER SUN

KOD: 04046
CENA*: 39,90 zł

LIP BALSAM
REPAIR

*Rekomendowane ceny detaliczne.



WYŁĄCZNA DYSTRYBUCJA: 
POLSKA | SŁOWACJA | CZECHY

RONDO sp. z o. o. 
DZIAŁ DYSTRYBUCJI
Ul. Fabryczna 1A
34-300 Żywiec
T: +48 33 861 32 02
F: +48 33 861 23 11
@: alpen@alpencosmetics.com
Web: www.alpencosmetics.com 
Web: www.rondo-distribution.pl

KONTAKT BEZPOŚREDNI:
POLSKA | SŁOWACJA | CZECHY 
DZIAŁ DYSTRYBUCJI:
Jacek Gizicki
T: +48 606 403 900
@: j.gizicki@alpencosmetics.com

STOWARZYSZENIE INSTRUKTORÓW I TRENERÓW 
NARCIARSTWA SITN – PZN, www.sitn.pl

ALPEN – UŻYWANE I POLECANE M.IN. PRZEZ:

ALPEN – WYBRANE MOŻLIWOŚCI EKSPOZYCYJNE:

OD 10 LAT NAJLEPSZA SZKOŁA NARCIARSKA W POLSCE
www.demoteam.eu

STOJAK NA LADĘ

STOJAK DUŻY


