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Aurinko ja auringossa palaminen

altistuminen auringolle vähentää ihon talineritystä, mikä aiheuttaa ihon kuivumista.
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Korkealaatuisten aurinkosuojatuotteiden hoitavat ja tehokkaat vaikutukset
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UV-suoja-aineita. Kallis hinta maksettavaksi!
Korkeammat suojakertoimet tulisi sen sijaan

saada aikaan mineraalipigmenteillä, kuten
sinkkioksidilla ja titaanidioksidilla.

veydelle ja ne voivat myös kuormittaa ympäristöämme.

Mitkä kemialliset aurinkosuoja-aineet
ovat terveysriski ja kuinka tunnistan ne?

Kuluttajan suojeleminen

Kemialliset aurinkosuoja-aineet varastoivat
itseensä iholle tulevaa auringon säteilyä.
Näiden aineiden tulisi olla UV – stabiileja
eikä missään tapauksessa hormonaalisesti aktiivisia. Vuosia sitten Zürichin Yliopisto
todisti, että monet kemiallisista aurinkosuoja-aineista eivät ole UV- stabiileja ja ne aiheuttavat negatiivisia hormonaalisia vaikutuksia. On todistettu, että hormonaalisesti
aktiivisia kemikaaleja on löydetty äidinmaidosta, järvikaloista ja vesistöistä. Tieteelliset
tutkimukset ovatkin osoittaneet, että tietyt
kemialliset UV-suojat ovat kyseenalaisia ter-

Zürichin yliopiston suorittama tutkimus ja
useat muut tutkimusalan laitokset ovat paljastaneet, että seuraavat kemialliset UV-suoja-aineet aiheuttavat (ainakin eläimille) hormonaalisia vaikutuksia (kohdun epänormaali
suureneminen). Lisäksi on todettu, että joitakin UV-suojia on löydetty mm. äidinmaidosta,
kaloista sekä meristä. Näitä kemiallisia UVsuojia ovat muun muassa Benzophenone-3
(BP-3), Homosalate (HMS), 4-Methylbenzylidene-Camphor (4-MBC), Octyl-MethoxyCinnamate (OMC), Octyl-Dimethyl-Para-Amino-Benzoic-Acid (OD-PABA).
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Sun Lotion Factor 30 sopii erityisen hyvin
lapsille ja herkkäihoisille ihmisille. Sopii myös
hoitamaan ja suojaamaan ihoa harrastettaessa talviurheilulajeja.

Dr. Baumann valikoimasta löydät myös Octocryleeniä ja Tinosorb M:ää sisältävän Sun
Lotion Factor 30 aurinkosuojavoiteen.

siinä ole hikeen sekoittuvia öljyjä, jotka voivat saada aikaa ärsytystä silmiin joutuessaan.

Sun Gel Factor 10 (öljytön)

Dr. Baumann Sun Gel Factor 10 (öljytön) on
saatavana myös Natrium Phenylbenzimidazol Sulfonatea ja Dinatrium Phenyldibenzimidazol Tetrasulfonatea sisältävänä versiona.
Myöskään näillä aurinkosuoja-aineilla ei ole
todettu olevan hormonaalisia vaikutuksia.

Yhä useammat ihmiset kärsivät allergioista
ja aurinkoallergiasta. Yksi näistä valolle yliherkistymisen muodoista tunnetaan ”aurinkoaknena”. Joidenkin kemiallisten valonsuoja-aineiden, rasvojen ja emulgaattoreiden
yhdistelmät koetaan riskinä edellä mainittuihin allergioihin. ”Aurinkoaknesta” kärsivien
tulisi käyttää öljytöntä ja ilman emulgaattoreita valmistettua Dr. Baumann Sun Gel Factor 10 aurinkosuojageeliä, joka sisältää mineraalisuojia - sikkioksidia ja titaanidioksidia.
Tuote on hyvin suosittu urheilijoilla, sillä se
tuntuu kevyeltä ja miellyttävältä iholla eikä

After Sun Lotion
Auringonoton jälkeen käytettävä emulsio,
joka hoitaa ja hemmottelee ihoa macadamiaöljyllä, shea-voilla ja aktiivisilla ainesosilla
kuten D-Pantenolilla, A-vitamiinilla, Aloe Veralla, luonnon E-vitamiinilla ja karotiiniöljyllä.
Nämä ainesosat rauhoittavat ihoa auringolle
altistumisen jälkeen. After Sun Lotionin vai-

-UAB .RD yreve tsomlA .muiralos eht ot tisiv a lanomroh nwonk on esuac s’FPS eseht oslA
-utan sniatnoc stcudorp ®tnedInikS dna NNAM
.stceffe
yhtlaeh a noitacilppa raluger htiW .E nimatiV lar
noitoL nuS retfA
.spoleved noitcetorp nus lakutuksia
rutanvoi tehostaa Vitamin A ampullilla.
Dr. Baumann Vitamin A – ampulli
A-vitamiini uudistaa ihoa tehokkaasti.

-nim eht htiw 01 rotcaF leG nuS eerf rotaglume
.edixoiD muinatiT dna edixO cniZ sretlfi lare
SkinIdent ® C, H, D-Panthenol – ampulli

Vitamin E, A, Lipid Ampoule
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