WAŻNY TEMAT

CAŁOROCZNA OCHRONA
PRZECIWSŁONECZNA
Promieniowanie pochodzące od słońca stanowi życiodajną siłę pozwalającą roślinom na produkcję niezbędnego nam do oddychania tlenu. Bez wątpienia słońce ma też pewien pozytywny
wpływ na ludzi, głównie w sferze psychicznej: poprawia nastrój i dodaje energii do działania.
Niestety, promieniowanie słoneczne przynosi znacznie więcej negatywnych skutków dla
naszego zdrowia, wśród których najgroźniejszym jest ryzyko zachorowania na raka skóry
– czerniaka. Brązowo-złota opalenizna na ciele być może wygląda korzystnie, lecz tylko
chwilowo. Długotrwałe poddanie się promieniowaniu UV poważnie uszkadza naszą skórę,
przyspiesza jej starzenie, powoduje pogłębienie zmarszczek i powstanie nieestetycznych
przebarwień. Z tych powodów, powinniśmy używać filtrów UV przez cały rok, nie tylko
w lecie, podczas wakacji, pobytu na plaży czy nad basenem.
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WAŻNY TEMAT
Promieniowanie emitowane przez słońce
dzieli się ze względu na długość fali na kilka rodzajów. W kolejności od najkrótszych
fal wyróżniamy: promieniowanie nadfioletowe, widzialne i podczerwone. Promieniowanie ultrafioletowe dzieli się z kolei na
trzy zakresy: UVC – fale najkrótsze, niebezpieczne, ale w całości pochłaniane przez
warstwę ozonową i nie docierające do
powierzchni Ziemi, UVB – fale o długości
280 – 320 nm oraz UVA – promieniowanie o długości fal 320 – 380 nm. Intensywność promieniowania wzrasta wraz
z wysokością nad poziomem morza (np.
w górach) oraz ulega odbiciu od różnych
powierzchni (np. wody, piasku czy śniegu)
zyskując na mocy.
Promieniowanie UVB stanowi jedynie
ok. 5% całości UV i penetruje płytko,
do warstwy powierzchniowych warstw
naskórka. Wywiera ono jednak wiele
poważnych skutków m. in. odpowiada
za powstawanie oparzeń słonecznych,
rumienia, syntezę barwnika skórnego
– melaniny i związane z tym pojawienie się opalenizny, ale też przebarwień
oraz zwiększa ryzyko rozwoju raka skóry.
Promieniowanie UVA charakteryzuje się
znacznie większą przenikalnością, dociera
aż do skóry właściwej, przechodzi też
przez chmury oraz szyby okienne i samochodowe. Natężenie promieniowania
UVA jest stałe niezależnie od pory roku,
pogody oraz pory dnia. To właśnie z tego
powodu powinniśmy chronić się przed
jego szkodliwym działaniem codziennie,
każdego dnia, nawet kiedy wychodzimy
na krótko, spędzamy dzień w domu lub
w podróży autem. Wśród negatywnych
efektów działania UVA należy wymienić fotostarzenie się skóry, osłabienie jej
elastyczności przez degradację włókien
elastyny i kolagenu, powstawanie alergii
słonecznych oraz wzrost ryzyka rozwoju
nowotworu.
Podczerwień miejscowo przegrzewa skórę, powoduje rozwój stanów zapalnych
i potęguje negatywne efekty promieniowania UV. Nie należy zapominać o szcze-

gólnym rodzaju światła widzialnego, czyli
świetle niebieskim (HEV), emitowanym
naturalnie przez słońce, ale w dzisiejszych czasach dostarczanym nam także
przez ekrany komputerów, telefonów
i telewizorów. Powoduje ono powstawanie wolnych rodników i co za tym
idzie zwiększenie stresu oksydacyjnego,
niszczenie lipidów warstwy ochronnej
skóry oraz włókien kolagenu i elastyny
oraz uszkodzenia DNA komórek. Wpływa
ono także negatywnie na rytm dobowy
wydzielania melatoniny mogąc prowadzić do poważnych zaburzeń snu.

RODZAJE FILTRÓW
OCHRONNYCH
Zasadniczo filtry UV dzieli się na dwie
grupy: filtry fizyczne i chemiczne. Pierwsza z grup obejmuje dwie substancje
pochodzenia mineralnego, a mianowicie tlenek cynku (zinc oxide) i dwutlenek
tytanu (titanium dioxide). Działają one
poprzez wytworzenie na powierzchni
skóry powłoki ochronnej, odbijającej
i rozpraszającej promienie słoneczne.
Z zalet tych filtrów wymienia się przede
wszystkim neutralność w stosunku do
skóry oraz niewielkie ryzyko wywoływania podrażnień i alergii. Dodatkowo,
tlenek cynku charakteryzuje się działaniem przeciwbakteryjnym i wysuszającym. Tlenek tytanu zapewnia ochronę
głównie przed promieniowaniem UVB,
a tlenek cynku zabezpiecza skórę w pełnym zakresie UV, także przeciwko UVA.
Preparaty bazujące na tych substancjach
znajdują zastosowanie przede wszystkim
u osób z cerami wrażliwymi, alergicznymi, a także u dzieci od 1 dnia życia.
Jeśli chodzi o wady, to filtry mineralne
bywają kłopotliwe w aplikacji, zazwyczaj
mają cięższą konsystencję, trudno się
rozsmarowują, pozostawiają wyczuwalną
powłokę i białą poświatę.
Filtry chemiczne stanowią dużo bardziej
zróżnicowaną i rozbudowaną grupę
substancji. Działają przede wszystkim
poprzez pochłanianie energii promieniowania w skórze, choć są i takie, które

odbijają promienie podobnie do filtrów
mineralnych. Starsze generacje filtrów
chemicznych, charakteryzujące się węższym zakresem ochrony i mniejszą fotostabilnością, są sukcesywnie wycofywane
z rynku, a na ich miejsce pojawiają się
nowe, bardziej dopracowane, skuteczne
i bezpieczne związki. Większość filtrów
chemicznych zapewnia ochronę zarówno przeciwko UVB, jak i UVA. Zazwyczaj
bazujące na nich kosmetyki są łatwe
i przyjemne w użytkowaniu, o lekkiej
konsystencji, szybko się wchłaniają, aczkolwiek zdarza się, że mogą powodować
podrażnienie, zwłaszcza u osób predysponowanych.
Wiele z produktów na rynku kosmetycznym zawiera w składzie kilka substancji
promieniochronnych, często mieszanych
(fizycznych i chemicznych) oraz wiele
substancji pomocniczych, odpowiadających za nadanie stabilności, trwałości
i komfortu stosowania. Przy tym temacie
warto wspomnieć o powielanych często
mitach na temat zapewniania wysokiej
ochrony przeciwsłonecznej przez surowce naturalne, jak olej z pestek malin czy
masło shea. Niestety, produkty te nie są
w żaden sposób badane i standaryzowane pod kątem ochrony UV, a dla zapewnienia znaczącego poziomu ochrony
należałoby zastosować je w bardzo dużej
ilości, pozostawiając grubą i tłustą warstwę. Nie mogą one więc w żadnym wypadku stanowić podstawowej ochrony
przeciwsłonecznej, a jedynie dodatek
wzbogacający formulację kosmetyku.

WSKAŹNIKI OCHRONY PRZECIWKO PROMIENIOWANIU UV
SPF (ang. Sun Protecting Factor) to podstawowy wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej w stosunku do promieniowania UVB. Służy on do oceny stopnia
ochrony jaką zapewnia dany kosmetyk.
Jest on najbardziej rozpowszechniony
i stosowany na całym świecie. Wartość
SPF określa stosunek dawki promieniowania, która powoduje rumień na skórze chronionej preparatem do
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dawki promieniowania, która wywołuje
rumień na skórze niezabezpieczonej.
Dla uproszczenia przyjmuje się, że jest to
stosunek czasu ekspozycji na słońce, jaki
spowoduje poparzenie na skórze zabezpieczonej i niechronionej. Przykładowo,
jeżeli wskaźnik preparatu wynosi 15 SPF,
a rumień na skórze niepokrytej filtrem
pojawia się po 10 minutach, to po posmarowaniu filtrem czas ekspozycji do wystąpienia zaczerwienienia wydłuża się 15
razy, czyli wynosi 150 minut – 2,5 godziny.
Oczywiście, aby dany produkt wykazywał
ochronę zgodną z deklaracją producenta,
musi on być zastosowany w prawidłowy
sposób, to znaczy w odpowiedniej ilości,
odpowiednio wcześniej przed ekspozycją
na słońce, nie może ulec starciu ani zmyciu
z powierzchni skóry.
Środki charakteryzujące się wskaźnikiem
SPF poniżej 6 nie mogą być w ogóle zaliczane do kosmetyków promieniochronnych. W zakresie 6-10 SPF preparaty opisuje się jako zapewniające niską ochronę,
kolejno 15-25 – średnią 30 – 50 wysoką,
a powyżej 50 – bardzo wysoką. W Unii
Europejskiej maksymalny poziom SPF
deklarowany przez producenta na opakowaniu produktu został określony jako
50+. Zakazano używania sformułowań jak
SPF 100, aby nie sugerować stosującym
zapewnienia stuprocentowej ochrony
przeciwsłonecznej, której w praktyce
nie zapewnia żaden kosmetyk. Zgodnie z zaleceniami komisji europejskiej
preparat przeciwsłoneczny powinien
zawierać na opakowaniu informację na
temat prawidłowego stosowania oraz
środków ostrożności, związanych z przebywaniem na słońcu. Natomiast w USA
zakazane jest umieszczanie oznaczeń
„sun blocker”, gdyż nie istnieje całkowity
bloker promieniowania oraz „waterproof”,
a co najwyżej „water resistant”, z racji
tego, że preparat może wykazywać jedynie częściową, mniejszą lub większą
odporność na zmywanie wodą.
W przypadku promieniowania UVB posiadamy jeden, uniwersalny, jednolity
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wskaźnik ochrony – czyli SPF. Niestety,
w stosunku do promieniowania UVA,
sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana i zróżnicowana. Ochrona przed
UVA może być wyrażona na kilka różnych
sposobów, a często zdarza się, że nie jest
przez producenta oznaczona w ogóle
i takich preparatów powinniśmy raczej
unikać. Jednym ze wskaźników, przy użyciu którego ocenia się poziom ochrony
jest PPD (ang. Peristent Pigment Darkening),
to znaczy współczynnik trwałego przyciemniania. Określa on ile razy zmniejsza
się dawka zaabsorbowanego promieniowania UVA przez skórę zabezpieczoną
preparatem do takiej, na którą nie nałożono kosmetyku. Im wyższa wartość PPD
tym lepiej. Niestety, zazwyczaj trudno
taką informację znaleźć na opakowaniu
produktu. Bardzo rzadko zdarza się to
w przypadku kosmetyków drogeryjnych,
nieco częściej w filtrach ochronnych marek dermokosmetyków aptecznych.
Na rynku możemy też spotkać się z oznaczeniem PA ++++, pochodzącym z Japonii i popularnym w całej Azji systemem
opierającym się na opisanym wyżej
PPD. Według tej skali PA + oznacza PPD
w zakresie 2 – 4 , PA ++ - od 4 do 8, PA
+++ - 8 do 16, a PA ++++ - powyżej
16 i tu rozbieżność jest naprawdę duża,
bo zdarzają się produkty o wskaźniku
PPD dochodzącym nawet do 50. Z kolei
w Stanach Zjednoczonych niektóre preparaty z filtrami sygnuje się wyrażeniem
„broad spectrum”, co oznacza szerokopasmową ochronę w całym zakresie
promieniowania UV, zarówno UVB jak
i UVA. W Unii Europejskiej coraz częściej
na opakowaniach dobrych jakościowo
filtrów znajduje się znak UVA w czarnym
okręgu, co informuje nas, że współczynnik PPD wynosi co najmniej 1/3 wartości
deklarowanego SPF (np. dla SPF 50+ jest
to minimum 17). Stając przed wyborem
preparatu ochrony przeciwsłonecznej
powinniśmy wybierać właśnie te, które
oprócz wysokiej bariery przeciwko UVB,
chronią nas również w jak największym
stopniu przed promieniowaniem UVA.

ZASADY STOSOWANIA
FILTRÓW UV
Wybór odpowiedniego preparatu z filtrem to pierwszy krok do sukcesu. Następnym jest poznanie i przyswojenie
zasad odpowiedniego stosowania produktu ochronnego. Kluczem do świadomego i bezpiecznego korzystania
z dobrodziejstw pięknej pogody jest
sumienność i regularność w stosowaniu
ochrony przeciwsłonecznej. Zasadniczą
kwestią w sprawie stosowania filtrów
jest nakładanie ich na ciało lub twarz
w odpowiedniej, wystarczającej ilości.
Przyjmuje się, że do pokrycia jednorazowo warstwą preparatu całego ciała (np.
na plaży) potrzeba około 30 ml. Kupując
nowy kosmetyk, warto przed pierwszym
użyciem odmierzyć sobie taką ilość, np.
za pomocą kieliszka miarowego, aby później wiedzieć, ile nałożyliśmy preparatu.
W przypadku twarzy i szyi objętość potrzebna do zapewnienia odpowiedniej
ochrony to ok. 1,25 ml. Tutaj warto posłużyć się strzykawką lub łyżeczką. W kwestii
ochrony twarzy i szyi popularność zyskuje
orientacyjna metoda odmierzania ilości
kosmetyku na długość dwóch palców
dłoni – wskazującego i środkowego, lecz
należy mieć na uwadze, że realna objętość nałożonego w ten sposób preparatu
będzie się różnić w zależności od jego
konsystencji. Zwłaszcza w przypadku
środków zawierających filtry mineralne,
jednorazowe nałożenie prawidłowej ilości
preparatu może przysporzyć kłopot, pozostawić tłustą lub białą warstwę na skórze.
W takiej sytuacji można spróbować zaaplikować krem lub emulsję w kilku cieńszych
warstwach, odczekując pomiędzy nimi
kilka minut na wchłonięcie kosmetyku.
Z obserwacji jasno wynika, że najczęściej
nakładamy kremy z filtrem w zdecydowanie zbyt małej ilości, co znacząco obniża
stopień ochrony przed słońcem. Miejmy
na uwadze, że standardowy produkt do
ciała w pojemności 200 ml nie powinien
wystarczyć nam na dłużej niż tydzień urlopu, a kosmetyk do twarzy w pojemności
30 ml na miesiąc codziennego stosowania.

WAŻNY TEMAT
Pamiętajmy również o chronieniu przed
słońcem ust, uszu oraz dłoni.
Inną ważną kwestią dotyczącą stosowania
filtrów UV jest właściwy czas i częstotliwość aplikacji. Dla uzyskania właściwej
ochrony, kosmetyk należy nałożyć na skórę
przynajmniej 20 minut przed planowaną ekspozycją na słońce. Jest to ważne,
szczególnie dla filtrów chemicznych, które potrzebują nieco czasu dla uzyskania
odpowiedniej stabilności i utworzenia
jednolitej warstwy ochronnej. W przypadku długotrwałego przebywania na
słońcu, aplikacje filtrów należy powtarzać
co 2-3 godziny, zwłaszcza po spoceniu się,
kąpieli w wodzie czy starciu produktu.
Reaplikacja preparatów ochronnych jest
ważna także ze względu na stopniową
utratę właściwości substancji pochłaniających promieniowanie. O ile w przypadku ciała, ponowne nałożenie kosmetyku
zazwyczaj nie stwarza trudności, tak na
twarzy kobiet, które wykonują makijaż,
może stanowić to wyzwanie. Z pomocą
przychodzą tu producenci, którzy wprowadzają na rynek produkty z filtrami UV
w formie rozpylanych mgiełek lub pudrów
sypkich. Jeżeli o makijażu mowa, trzeba
wspomnieć o prawidłowej kolejności nakładania kosmetyków na twarz. W pierwszym kroku należy zastosować pielęgnację
w postaci serum lub nawilżającego kremu, następnie zaaplikować krem z filtrem,
a po jego wchłonięciu można wykonać
delikatny makijaż, uważając, by nie zetrzeć
warstwy ochronnej filtru.

DODATKOWE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWSŁONECZNEJ
Oprócz sumiennego i codziennego stosowania preparatów ochrony przeciwsłonecznej, warto stosować się także do kilku podstawowych zasad bezpiecznego
korzystania ze słońca. Przede wszystkim
należy unikać ekspozycji na promieniowanie w godzinach, kiedy słońce świeci
najmocniej, to jest od godziny 11 do 15.
Ponadto należy okrywać głowę przewiewnym kapeluszem z szerokim rondem, ewentualnie czapką z daszkiem

oraz nosić okulary przeciwsłoneczne
dobrej jakości z wysokimi filtrami UV,
które chronią nasze oczy. Warto także zaopatrzyć się w specjalną odzież
chroniącą przed promieniowaniem UV,
określaną wskaźnikiem UPF, analogicznym do SPF. Przed ekspozycją na słońce
warto zrezygnować z używania perfum
oraz kosmetyków z zawartością olejków
eterycznych, ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji fotouczulającej.
Osoby korzystające z zabiegów medycyny estetycznej (jak mikrodermabrazja,
lasery medyczne, peelingi chemiczne),
stosujące kosmetyki na bazie kwasów
owocowych, retinoidów czy wysokich
stężeń witaminy C, powinny zachować
szczególną ostrożność i środki bezpieczeństwa w kwestii wystawiania się na
działanie promieni słonecznych. Zabiegi
i substancje aktywne znacznie osłabiają naturalną barierę ochronną naskórka,
przez co skóra staje się dużo bardziej
wrażliwa na działanie promieniowania
UV, może ulegać poparzeniom i powstawaniu przebarwień. Stosowanie wielu
leków zewnętrznie (w maściach, żelach
i plastrach), jak i wewnętrznie (doustne
tabletki, kapsułki) może wiązać się z wystąpieniem skórnych reakcji fitotoksycznych
i fotoalergicznych, objawiających się m.
in. silnym zaczerwienieniem, świądem,
pokrzywką, wypryskami czy nawet pęcherzami. Do leków, które mogą wywołać taką
reakcję należą, np. niektóre antybiotyki,
leki przeciwgrzybiczne, przeciwbólowe
oraz hormonalne środki antykoncepcyjne. Przyjmując jakiekolwiek leki stale lub
okazjonalnie, należy zachować czujność
i rozwagę, a w razie wątpliwości co do
możliwości ekspozycji na słońce, zasięgnąć
porady u lekarza lub farmaceuty. Substancje zawarte naturalnie w niektórych
roślinach, owocach lub ziołach także mają
zdolność do wchodzenia w toksyczne
reakcje ze słońcem. Zalicza się tu m. in.
cytrusy (grejfrut, bergamota, gorzka pomarańcza), seler, pietruszkę, koper, ostryż
(kurkumę), imbir czy dziurawiec – warto
o tym pamiętać.

FILTRÓW UV – KONTROWERSJE I MITY
Wbrew powszechnie krążącym opiniom,
filtry przeciwsłoneczne nie powodują niedoborów witaminy D. Wręcz przeciwnie,
skóra jasna, nieopalona, z niewielką zawartością melaniny jest w stanie przy umiarkowanej ekspozycji na słońce zsyntetyzować większą ilość witaminy D, niż skóra
mocno opalona. Ponadto, przez wzgląd na
strefę geograficzną oraz niedobory w diecie (przede wszystkim kwasów omega-3,
pochodzących z olejów roślinnych i tłustych ryb) znaczna większość polskiego
społeczeństwa jest obarczona ryzykiem
niedoboru witaminy D, którego nie da
się uzupełnić nawet przez długotrwałe
przebywanie na słońcu. Z tego powodu,
warto przynajmniej raz w roku wykonać
kontrolne badanie poziomu witaminy D
i w zależności od wyniku, wdrożyć suplementację lub terapię pod kontrolą lekarza.
Podsumowując, filtry przeciwsłoneczne
to podstawowy środek ochronny podczas przebywania na słońcu. Chronią one
naszą skórę przed powstawaniem oparzeń, podrażnień, ale przede wszystkim
uszkodzeń komórek i rozwojem zmian
nowotworowych. Dodatkowo, zapobiegają pojawianiu się zmian barwnikowych,
przebarwień, opóźniają procesy starzenia
i pozwalają jak najdłużej pozostać skórze
młodą, jędrną, elastyczną i promienną.
W trosce o nasze zdrowie i urodę powinniśmy wyrobić sobie nawyk stosowania
filtrów UV, codziennie, przez cały rok i bez
względu na pogodę. Jeżeli jednak bardzo
zależy nam na posiadaniu ciemniejszego
odcienia skóry lub wyrównaniu jej kolorytu, to współczesny rynek kosmetyczny
oferuje nam mnóstwo bezpiecznych
i skutecznych rozwiązań, od licznych balsamów i kremów brązujących do opalania
natryskowego.

KLAUDIA NOWAK
Pracownik Apteki
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CIEKAWOSTKI

Pamiętaj o dłoniach, uszach
i ustach! One też są narażone na
promieniowanie słoneczne, a często
o nich zapominamy. Do stosowania
w tych miejscach idealnie nadają się
sztyfty z wysokim filtrem dostępne
przede wszystkim w asortymencie marek
dermokosmetycznych. Mają niewielkie
pojemności i zawsze można je mieć
pod ręką, aby reaplikować filtr w takich
newralgicznych miejscach.

Stosuj produkty z wysokim filtrem, najlepiej 50 SPF, przez
cały rok. Dlaczego? Zazwyczaj nakładamy znacznie
mniejszą ilość produktu z filtrem niż rekomenduje
producent, przez co znacznie zmniejszamy ochronę
skóry. Ponadto kremy z filtrem powinniśmy reaplikować
co 2-3 godziny oraz po każdym kontakcie z wodą, czyli
wyjściu z basenu lub po wysiłku fizycznym. Często o tym
nie pamiętamy, dlatego im wyższy filtr zastosujemy, tym
lepiej. Aplikacja filtru, np. 15 SPF w zbyt małej ilości, bez
reaplikacji daje naszej skórze znikomą ochronę. Jeżeli
sumiennie podchodzisz do stosowania filtrów, możesz
wybierać nieco niższy poziom ochrony, np. 30 SPF, ale
jeżeli należysz do zapominalskich, lepszym wyborem
będzie 50 SPF.

Kobiety, które na co dzień stosują makijaż, powinny zwrócić większą
uwagę na stosowane produkty, z uwagi na większą trudność
reaplikacji filtrów w ciągu dnia. Warto wybierać wysoki filtr: 30 lub
50 SPF, a ponadto szukać podkładów i kremów BB lub CC także
z wysokim filtrem. Wybór takich produktów na rynku obecnie
jest bardzo szeroki. Tego rodzaju kosmetyki oferują zarówno marki
dermokosmetyczne jak i, np. marki azjatyckie. Warto też pamiętać,
że krem z filtrem jest ostatnim etapem w pielęgnacji, czyli
stosujemy, np. krem nawilżający, krem z filtrem i dopiero po jego
wchłonięciu, po 15-20 minutach nakładamy makijaż.
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Krem z wysokim filtrem jest bezwzględnie
obowiązkowy jeżeli poddajesz się kuracji
dermatologicznej np. izotretynoiną lub innymi
retinoidami, stosujesz leki uwrażliwiające
skórę na słońce (np. niektóre antybiotyki,
leki przeciwzapalne czy leki hormonalne),
stosujesz produkty z kwasami (do użytku
domowego, a szczególnie w przypadku
zabiegów gabinetowych!), czy walczysz
z przebarwieniami i melazmą.

Ochrona przeciwsłoneczna to nie tylko
filtry w postaci kremów, balsamów,
sztyftów i sprayów. Przed słońcem
możemy w łatwy sposób chronić
przede wszystkim skórę twarzy stosując
czapeczki, daszki, kapelusze i okulary
przeciwsłoneczne.

Czy wiesz, że bawełniane ubrania dają
nam ochronę jedynie na poziomie
około 5-7 SPF? Nieco większą ochronę
dają ubrania wykonane z poliestru
i nylonu, mało z kolei przyjazne
w użytkowaniu zwłaszcza w okresie
letnim. Pomocne mogą być ubrania ze
wspomnianym już UPF
– odpowiednikiem SPF dla ubrań.
Źródło: www.biotechnologia.pl
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