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KOMENTÁŘ PRŮZKUMU LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ 2013

Nejeden „estét“, jemuž jde pouze o zhnědnutí kůže a nanejvýš se 

namaže něčím „na opalování“, už na svou touhu zbarvit se jako dob-

ře propečená drůbež doplatil sluneční alergií, předčasným stárnutím 

pokožky či dokonce rakovinou kůže. Avšak nejen on. Děti, jejichž 

kůže ještě není na sluneční záření zvyklá, jsou ohroženy mnohem 

více než dospělí. Přitom skutečnost, že se jejich děti před dospělostí 

jedenkrát spálily, udává 38 % rodičů, o lehkém spálení kůže kojenců 

a malých dětí vypovídá 58 % rodičů, o těžkém 10 % z nich. 

Úspěch řady švýcarských produktů sluneční ochrany Day-

long, které zvítězily v průzkumu Lékárníci doporučují 2013, stojí 

na třech pilířích: použití velmi kvalitní kombinace UV fi ltrů, dobře 

roztíratelném a vstřebatelném základu a na jedinečném využití li-

posomů, což jsou částice zajišťující vysokou přilnavost a odolnost 

na pokožku nanesených UV fi ltrů. Výsledkem je dokonalá ochra-

na, naprostá absence pocitu lepkavé kůže po nanesení, proniknutí 

UV fi ltru na všechny nerovnosti kůže i hůře přístupná místa a vy-

soká odolnost vůči vodě.

SPECIÁLNÍ OCHRANA PRO KAŽDÉHO

Řada Daylong zahrnuje široké spektrum přípravků, rozdělených 

do tří skupin: dospělí, děti a after sun. V posledně jmenované kate-

gorii vyniká Daylong After Sun Repair, který obsahuje aktivní en-

zym opravující DNA sluncem poškozených kožních buněk – endo-

nukleázu. Všechny produkty jsou přísně dermatologicky testovány 

a díky neustálým inovacím aktuálně nabízejí 36měsíční expiraci. 

Jednou z letošních novinek je, že přípravek Daylong Actinica 

s klinickým účinkem v oblasti prevence nemelanomových kožních 

nádorů se přejmenoval na Actinica Lotion, k němuž přibyla Acti-

nica Lipbalm, speciálně navržená pro jedince s citlivými rty. Další 

novinkou je Daylong Sun and Snow SPF 30, který je určen pro 

pobyt na horách. Chrání tvář a pomocí tyčinky zabudované v uzá-

věru také rty. A poslední novinkou je Daylong extreme SPF 50+ 

Gel, který je určený lidem trpícím sluneční alergií, Mallorca akné 

a mastnou kůží.

S DAYLONGEM NENÍ DŮVOD SCHOVÁVAT 
SE PŘED SLUNCEM

více na www.samoleceni.cz

Odborná redakce Edukafarm

VYSTAVIT TĚLO SLUNCI JE NEJEN SLASTNÝ ZÁŽITEK, ALE I TĚLESNÁ POTŘEBA. HŘEJIVÉ PAPRSKY NÁM 
POMÁHAJÍ VYTVÁŘET SI VITAMIN D, BEZ JEHOŽ PRAVIDELNÉHO PŘÍSUNU SE NAŠE KOSTI, MAJÍ LI 
ZŮSTAT ZDRAVÉ, NEOBEJDOU. JENŽE JAK SE VYHNOUT NEBEZPEČNÉMU UV ZÁŘENÍ? 

OCHRANA PŘED SLUNCEM
Název přípravku (účinná látka) Třída Četnost

DAYLONG K/ZP 43,77%

BIODERMA PHOTODERM K 19,65%

LA ROCHE ANTHELIOS K 8,47%
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