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1. Защо се препоръчва употребата на слънцезащитни продукти? 

2. Децата имат ли нужда от специална защита от слънцето? 

3. Какво представлява UV индексът? 

4. Колко слънце може да понесе кожата ми? 
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6. Химически или минерални филтри съдържа Слънцезащитната серия 
LR ALOE VIA Aloe Vera? Каква е разликата между тях? 

7. Водоустойчиви ли са филтрите? 

8. Кога трябва да се нанасят слънцезащитни продукти и в какво количество? 
 

9. Какво трябва да се прави след слънчеви бани или след по-
продължително излагане на кожата на действието на UV лъчите? 

10. Какво означава „подобрена формула“? 
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може ли да замести дневния крем, който използвам? 
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1. Защо се препоръчва употребата на слънцезащитни продукти? 

За защита от UV лъчите: 
Освен видимата светлина слънцето излъчва и загряващи инфрачервени и 
ултравиолетови лъчи. Късовълновите UVC лъчи се задържат напълно от озоновия 
слой. 

 
Той намалява интензитета на UVB и дълговълновите UVA, но не ги филтрира напълно. 
Те проникват в кожата на различна дълбочина. UVB лъчите достигат само епидермиса. 
Това може да доведе до изгаряния много бързо, но също така стимулира  
клетъчното делене в горния слой на кожата . Кожата може да образува своя 
собствена защита в рамките на две до три седмици.  

 

UVA лъчите могат да проникнат по-дълбоко в кожата, отколкото UVB лъчите. 
Прекомерното излагане на UV лъчи може да доведе до промени в кожата като 
пигментни петна и преждевременно стареене. За превенция на тези нежелани ефекти 
е силно препоръчително използването на надеждна слънцезащита.  

 
2. Децата имат ли нужда от специална защита от слънцето? 

Кожата на децата е много тънка. Способността й да образува защитен слой срещу 
вредните слънчеви лъчи, при тях все още не е добре развита. Затова без слънцезащита 
децата са изложени на по-голям риск от възрастните. 

 

Особено през първите шест години кожата няма същия защитен механизъм както при 
възрастните. Липсва способността да се образуват пигменти (меланин) бързо и в 
достатъчни количества. Освен това механизмите за възстановяван е н а в редите  о т 
UV лъчите все още не са напълно развити.  

 

Ето защо децата имат нужда от много висока слънцезащита. Препоръчваме 
слънцезащитен продукт с фактор 50 като нашето LR ALOE VIA Aloe Vera Слънцезащитно 
спрей мляко за деца. 

 
3. Какво представлява UV индексът? 

UV индексът е международна мярка за измерване на интензивността на UV лъчите, 
които причиняват слънчеви изгаряния. От индекс 3 нагоре трябва да се използват 
допълнителна слънцезащита.  

 
4. Колко слънце може да понесе кожата ми? 

Определянето на това към кой от четирите типа кожа спадате може да ви помогне да 
прецените времето на собствена защита на кожата ви през летния сезон в Централна 
Европа. Имайте предвид, че много хора надценяват собствената защита на кожата си! 

 
• Тип 1: Кожата ви е светла и склонна към образуване на лунички, косата ви е рижа 
или руса, очите ви са сини или зелени. Винаги изгаряте и изобщо не почернявате. 
– Време на собствена защита: 5 до 10 минути. Винаги използвайте слънцезащита с 
много висок слънцезащитен фактор. 
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• Тип 2: Имате светла кожа и руса до кафява коса, очите ви са зелени, сини или сиви. 
Изгаряте често и почернявате много малко. 
– Време на собствена защита: 10 до 20 минути. В първите слънчеви дни от годината  
е препоръчително да нанасяте продукти с висок слънцезащитен фактор.  

 
• Тип 3: Кожата ви винаги изглежда с лек тен, косата ви е кафява, очите ви са сиви или 
кафяви. Много рядко изгаряте, почернявате много добре.  
– Време на собствена защита: 30 минути. Въпреки това не трябва да забравяте да 
нанасяте слънцезащита. 

 
• Тип 4: Имате естествено тъмна кожа, черна или тъмна ко са и  ка фяви о чи.  Почти 
никога не изгаряте и почернявате много бързо. 
– Време на собствена защита: 40 минути. Въпреки тъмната кожа, вие не сте 
имунизирани срещу слънчеви изгаряния и други вреди, причинени от  слънцето. Все 
пак трябва да използвате слънцезащитен продукт. 

 
5. Какво означава слънцезащитният фактор (SPF)? 

Слънцезащитният фактор (SPF), посочен върху слънцезащитния продукт, показва колко 
дълго можете да прекарате на слънце, след като сте нанесли продукта, без риск от 
слънчево изгаряне. 

 
Пример: Много чувствителната кожа може да се зачерви само за 5 минути. Със 
слънцезащита с фактор 10 би трябвало да мине 10 пъти по-дълго време, за да се появи 
неприятното слънчево изгаряне, т.е. това би трябвало да отнеме 50 минути. 

 
Най-общо казано: колкото по-висок е факторът (SPF), толкова по висока е защитата. 

 
Но бъдете внимателни, защото цифрите предполагат точност, която е невъзможно да 
се даде. Слънцезащитният фактор е изчислена средна стойност на база на 
лабораторни изследвания. 

 
Затова не е добре да оставате на слънце през цялото допустимо  време. 
Дерматолозите препоръчват да се преместите на сянка след две трети от  
„разрешеното“ време, за да не се стресира кожата прекалено много. Това се отнася 
особено за децата и хората с чувствителна кожа. 

 
6. Химически или минерални филтри съдържа слънцезащитната серия LR 

ALOE VIA Aloe Vera. Каква е разликата между тях? 

При слънцезащитната серия LR ALOE VIA Aloe Vera са използвани химически филтри. 
Те проникват в кожата и абсорбират UV лъчите. Минералните филтри се състоят от 
пигменти, които остават върху кожата и отразяват UV лъчите като безброй малки 
огледала. 

7. Водоустойчиви ли са филтрите? 

Да, филтрите и всички наши продукти от слънцезащитната серия  LR ALOE VIA Aloe 
Vera са водоустойчиви. 
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8. Кога трябва да се нанасят слънцезащитни продукти и в какво количество? 

Нанасяйте слънцезащитния продукт минимум 30 минути преди излагане на слънце и 
избягвайте силното обедно слънце. Бебетата и малките деца трябва да са защитени от 
директна слънчева светлина.  При необходимост нанесете повторно слънцезащитния 
продукт. Нанасяйте достатъчно количество от продукта  равномерно върху ця лата 
кожа . Не забравяйте чувствителните зони като ръцете, стъпалата , ушите и врата. За да 
достигне посочения на опаковката слънцезащитен фактор, човек с ръст от 1,80 м 
трябва да нанесе около 3 супени лъжици слънцезащитен продукт (около 40 мл) за 
цялото тяло. Това означава, че опаковка от 150 мл ще стигне на такъв човек максимум 
за 4 дни.  

 
9. Какво трябва да се прави след слънчеви бани или след по-продължително 

излагане на кожата на действието на UV лъчите? 

Грижа и хидратация след слънчеви бани: 
В горещите летни дни ние се потим и телата ни губят много течности през кожата. 
Освен това кожата може да се дехидратира още повече от солената или хлори раната 
вода в басейните. За да се противодейства на  дехидратацията, ко жата се  н уждае 
от овлажняваща грижа.  За целта препоръчваме продукт за след слънчеви бани ка то  
LR ALOE VIA Aloe Vera Гел-крема за след слънце, който интензивно хидратира кожата и 
подпомага регенерацията й. Той осигурява оптимална грижа, подхранва и съживява 
кожата, помага за постигане на равномерен и красив тен.  

 
10. Какво означава „подобрена формула“? 

Подобрили сме формулите на слънцезащитните продукти от серията  LR ALOE VIA Aloe 
Vera. Екстрактът от ананас е нова съставка. Той осигурява на кожата важни ензими, 
минерали и витамини. Иновативната текстура Dry Touch 
гарантира, че продуктите попиват бързо, не лъщят, не лепнат и не оставят бели следи 
по кожата. 
При LR ALOE VIA Aloe Vera Гел-крема за след слънце е използвана иновативната 
технология water droplet. Той създава усещане за хиляди водни капчици върху кожата, 
които са видими и с просто око. Така кожата е интензивно хидратирана.  

 
 

 
 

11. LR ALOE VIA Aloe Vera Слънцезащитният anti-aging флуид SPF 50 може ли 
да замести дневния крем, който използвам? 

Не. LR ALOE VIA Aloe Vera Слънцезащитният anti-aging флуид SPF 50 осигурява защита от 
вредните ефекти на слънцето и завършва ежедневната грижа за кожата. Препоръчваме 
да нанасяте LR ALOE VIA Aloe Vera Слънцезащитния anti-aging флуид SPF 50 сутрин под 
обичайните си продукти за дневна грижа. Друга възможност е да го  н анасяте пр еди 
слънчеви бани или продължително излагане на слънце . 
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