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Llumar UV Shield

A napfény bio|ógiai hatásai

e|sősorban az u|travio|a sugártartományra vezethetők
vissza. Ezek okozzák a napfény káros hatásait is. A bőrben a fényenergia kémiai
energiává a|akul, közben reaktív szabad gyökÖk és nagy mo|eku|ájú' gyu|ladást ke|tő
fehérjékke|etkeznek. Egy nemzetkÖzi bizottság (1963) az optikai sugarak UV
tartományát három részre osztotta. A 280 nm-nél rövidebb hu|lámhosszúak, egészen
1 00 nm-ig, az UV-C, a 280-320 nm kÖzöttiek az UV.B, és a 320-400 nm kÖzöttiek az
UV-A sugarak.

Az UV c sugárzás je|entős része a fÖ|det nem éri e| mivel az azt a|kotő hul|ámok már
az atmoszférában az ózonré|'eg á|ta| kiszűrésre kerü|nek.
Az UV B sugárzás a foldet e|éri és bio|ógia hatást fejt ki az é|ő|ényeken. Az emberi
bórön gyu||adást, oregedést, sőt rosszindu|atú tumort is okozhat.

Az uV A sugarak rende|keznek a |eghosszabb hu||ámhosszokka| az UV sávban'
Ezek a sugarak fe|e|ósek a barnu|ásért is. Fo|yamatban |évő kutatások szerint az

UV A sugázás is a bőrrák kia|aku|ásának egyik okozója |ehet.
A napsugárzás káros hatásai kumulá|ódnak (összeadódnak), ezek részben korai
hatások, ame|yek néhány óra a|att bekovetkezhetnek - mint példáu| gyu||adások,
hó|yagképződések
részben késői hatások, mint kötőszöVeti rostkárosodás'
szarusodási zavarok, korai bőröregedés
korunk egyik legveszé|yesebb

-

és

megbetegedése a bőrrákok (pl. basalioma, melanoma) kialaku|ása
sugarak hatásai nak tulajdonítható'

is az

UV

Az UV sugarak káros hatásai nem csak akkor érnek, amikor napozunk, vagy az

utcán tartózkodunk, de mive| képesek az ÜVegen is áthato|ni, veszé|yes hatásainak
az autónkban vagy otthonunkban is ki vagyunk téVe. Annak érdekében,hogy az UV
sugárzás okozta megbetegedéseket mege|őzhessük hatásos segítségetnyújt a
CPF||ms á|ta| kifej|esztett, a szegedi József Atti|a Tudományegyetem optikai és
Kvantumelektronikai Tanszékén 2001-ben transzmissziós mérésekke|bevizsgá|t
L|umar UV Shield speciá|is épü|et és autóüvegekre fe|szere|hető síkÜveg-fó|ia' Ami
az UV sugarak 99'9%-nak kiszűrésérea|ka|mas. Haszná|atáva| véde|met
nyÚjthatunk kisgyermekeink számára, akiknek bőre sokka| érzékenyebbmint a
fe|nőtteké. A hat hónaposnál fiata|abb gyermekekné| a naptejek alka|mazása sem
nyújt e|egendő véde|met' A Liumar UV Shie|d fó|iák haszná|atáva| je|entósen

az UV

sugárzás okozta megbetegedések kia|aku|ásánal1
je|entős
valószínűségétés
véde|met nyújthatunk magunk és szeretteink számára' /
csökkenthetjük

2001 . szeptember 7.

,in
;' a':

\
i'

l{F*tr,y
\ ií:
i-.

Hozzájáru|ok ahhoz, hogy a Gá|

I
j

í

'i OC "t'Ll

(-

'5U

Dr. Bérczi Eva
Bőrgyógyász, kozmetológus szakorvos
Római K|inika - City Ambu|ancia

és Társa Kft. az UV shie|d tárgyában irt szakvé|eményemet te|jes

terjede|mében, i||etve ré5zleteiben i5 minden ellenszoIgá|tatás né|kü| Íe|haszná|hatja.

