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Действат като защитен 
слой и отразяват UV 

радиацията, защитавай-
ки кожата.

Абсорбират UV радиа-
цията и я превръщат в 

топлина, която се 
разсейва от кожата.

UVA
UVB
UVC

Проникват в по-дълбоките слоеве на кожата (дермата). 
Стимулират производството на свободни радикали в 

кожата, които причиняват оксидативен стрес и могат да 
доведат до косвено увреждане на ДНК. Предизвикват 
фотостареене, слънчеви алергии и хиперпигментация.

Осигуряват енергията, от която кожата ви се нуждае, за 
да произвежда витамин D, те стимулират производството 

на меланин, отговорен за добиването на тен. Проникват 
само в най-външните слоеве на кожата причиняват 

незабавни увреждания като слънчево изгаряне.

С най-малка дължина на вълната и с най-вредна UV 
радиация.UVC, обаче, се филтрира изцяло от атмосферата 

и не достига до повърхността на земята. SPF
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(Фактор за слънцезащита)

SPF (Sun Protection Factor) е начин да се 
измери доколко едно средство за 

слънцезащита предпазва кожата от 
ултравиолетови лъчи тип UVB. 

SPF не измерва защитата от UVA. 50% 93% 97% 98% 99%

Процент блокирани UVB лъчи

След SPF 30, UVB защитата се увеличава незначително.

КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЦЕЗЩИТЕН ПРОДУКТ
За да е едективна защитата и да сотговаря SPF, отбелязан 

на опаковката, правилото е:
2мг/кв.см кожа или около 30 грама за цялостно покритие 

на тялото, на всеки 2 часа

2 mg/cm²

лосион/мляко

крем

гел

спрей

олио

грим със SPF

лесен 
за нанасяне

хидратира

не лепне,
не е мазен
не лепне,

не е мазен
лесен за нанасяне,
задържа влагата

ежедневна защита

лепкав
мазен

трудно се нанася

може да изсуши
кожата

трудно се следи
количеството

необходимо е често
нанасяне

ниска SPF защита

плюсове минуси

ЕПИДЕРМИС

ДЕРМА

ХИПОДЕРМА

СЛЪНЦЕЗАЩИТА
Излагането на слънце е основната причина за рак на кожата. Според Cancer Research UK, повече от 8 от 10 

случая на меланом биха могли да бъдат предотвратени чрез по-добро познаване на щетите от слънцето и как 
да се предпазите от него.*
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