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1.1 A barna bőr még mindig divat. Az ismeretterjesztő sajtóban sok tévedésről lehet olvasni 

a “megégető” UV-B és az “öregítő” UV-A sugarakról. Egy ilyen felületes általánosítás 

természetesen gyors heves ellenérzésekhez vezet. Sok ember hajlik arra, hogy az UV-B 

sugarakat elutasítsa és kizárólag az UV-A sugárzást tekintse jótékonynak, anélkül, hogy 

pontosan tudná a miértjét. A szépségiparban ismernünk kell hatásmechanizmusaikat. A 



napfény  annak függvényében, hogy sikerül e megtalálni a napozás helyes mértékét valóságos 

csodákat tehet a bőrrel, vagy ronthatja is állapotát.  

 

2.1 Természetes és mesterséges sugarak: A nap természetes UV- fénye UV-A sugarakból és 

egy kevés rész UV-B sugárból áll. Orvosi és tudományos körökben egyöntetűen elfogadott 

tény, hogy az ember természetes állapotában a D- vitamin 90%-át a bőrön keresztül kapja, és 

mindössze csak 10%-ot vesz fel táplálkozás által.  

 

Napsugarak csoportosítása: A napfény sugarai három fő csoportba oszthatók:  

- Infravörös sugarak (800-1800 nm hullámhossz). 

- Látható fény (400- 800 nm hullámtartomány).  

- Ultraibolya sugarak (100- 400 nm hullámhossz). 

 

Ez szintén három részre osztható: UV-A (320- 400 nm) UV-B (280-320 nm) UV-C (100-280 

Az ózonburok épsége megakadályozza, hogy ez a fajta sugárzás légkörünkbe juthasson). 

 

A mérsékelt napozás illetve az ésszerű szoláriumozás alapelveit követve immár nem csak 

kozmetikai célú barnító berendezésként használhatjuk a szoláriumot, hanem egészségünk 

megőrzésének eszközeként is. A szoláriumban töltött időt könnyebb szabályozni, mint a nap 

UV sugárzásának intenzitását, ami az időjárástól, az égövtől, a napszaktól, vagy akár a 

domborzati viszonyoktól függően folyamatosan változik. Érdemes ezért a nyaralás előtt 

bőrtípustól függően 8-10 alkalommal szoláriumos előkészítést végezni. Ez nagyban csökkenti 

a leégés kockázatát.  

 

Szoláriumban nem csupán nap barnított, egészséges bőrszínre tehetünk szert, hanem az UV- 

sugárzás számos biológiailag hasznos hatását is élvezhetjük. Maga a barnulási folyamat, 

valamint a szoláriumban és a kültéri napozásnál kapott energia ugyanaz, ugyanakkor több 

fontos tény szól a szoláriumban való napozás mellett. Az új Európai Uniós szabályozás 

szerint működő berendezésekben már teljes biztonságban érezhetjük magunkat miközben a 

mesterséges napfürdőt élvezzük, hiszen az új 0,3 W/m2 összfelületi besugárzott teljesítmény 

értékét adó szoláriumok garantáltan nem okoznak bőrpírt, viszont szépen, finoman 

barnítanak. 

 

2.2 Az UV-B és UV-A A mesterséges napfényben csak kis rész UV-B sugárra van szükség, 

hogy a melanin termelő sejteket (melanocitákat) gyorsabb melanin termelésre serkentse, ami 

végül a bőr barnulását eredményezi. Pont annyi UV-B-nek szabad lennie, hogy a melanin 

termelődés felgyorsuljon, az ennél több már károsítaná a sejteket (vörösödés, leégés). 

 A világos, még le nem barnult bőrben, ami a legtöbb embernek van, télen normál esetben 

nagyon kevés melanin található, hogy az UV-A sugarakkal történő napozás alig mérhető 

eredményt vált ki. A hatás inkább negatív lenne, mivel a sugarakat téves sejtek nyelnék el, így 

szabadgyökök keletkeznének. Ilyen esetekben az első alkalmakkor, az UV-B sugárzás okozta 

melanin termelődésnek lenne előnye. Az UV-B sugarakra azért van szükség, hogy a melanint 

felépítsék, s hogy az UV-A sugarak egyáltalán hatni tudjanak. 

 

Amint a melanociták elkezdik termelni a melanint, azok felvándorolnak a felsőbb bőrrétegbe, 

és mintegy természetes napszemüveg elhelyezkednek a sejteken, melyek például a 

genotípusokat (DNS) hordozzák, és védelmezik őket a túl sok UV fénytől. Ebben a 

szakaszban a melanin még viszonylag világos, és nem barna színű. Ahhoz, hogy magát- és 

ezzel a bőrt is- barnára fesse, szükség van az UV sugárzásra. Minél magasabb az UV-A 

sugárzás intenzitása, annál gyorsabban színeződik el a melanin sötétre.  

 

2.3 A napsugarak kedvező hatásai: A megfelelő mértékű napozás sok szempontból kedvező 

hatással van a szervezetre, a bőrre pedig különösképpen. A napexpozíció hatására, pl. 

fokozódik a vérképző szervek működése, gyorsul a vérkeringés és az anyagcsere, nő a 

szövetek oxigénellátása, valamint a szervezetben a méreganyagok kiválasztása. A nap 



hőhatása ezt a méregtelenítő folyamatot tovább erősíti, hiszen az izzadással szintén nagy 

mennyiségű salakanyag választódik ki, és távozik el a szervezetből.  

A napfény hatására kisebb- nagyobb mértékű javulás következhet be számos bőrbetegség 

állapotában is. Az UV sugarak antibakteriális, valamint szárító hatásának köszönhetően, a 

mértékletes napozás jót tesz a pattanásos bőrnek.  

 

2.4 A létfontosságú D- vitamin: A D- vitamin elengedhetetlen a jó egészséghez. 

Egészségügyi tanulmányok bizonyították/ bizonyítják világszerte, hogy a D- vitaminnak 

milyen fontos szerepe van a betegségek megelőzésében:  

 

- A sejtek szintjén: mell-, vastagbél-, petefészek- és prosztatarák. 

- A  csontok szintjén: osteoporosis (csontritkulás). 

- Szervek szintjén: magas vérnyomás és szívbetegségek. 

- Mentális szinten: szezonális depresszió (SAD), pre-menstruációs szindróma (PMS), 

depresszió és általános közérzet.  

- Autoimmun betegségek: sclerosis multiplex, I. típusú diabetes, és rheumatoid artritis 

bőrproblémák (Pl.: psoriasis, akne). 

 

3.1 Idősen is egészségesen: Egy aktuális tanulmány szerint az UV fény, valamint a 

rendszeres szolárium látogatás, mindenképpen pozitív hatással van a szépkorúak egészségi 

állapotára. A túl kevés UV fény növeli, az úgynevezett metabolikus szindróma (= inzulin 

rezisztencia szindróma) kialakulásának kockázatát. Ez a mai életmód okozta betegség egyre 

többeket érint, amelyet az elhízás mellett magas vérnyomás, vércukorszint és kóros vérzsír- 

összetétel jellemez. A helytelen életmódból összeadódó kockázati tényezők együttes jelenlétei 

nagyban megnövelik a koszorúér- betegség, a stroke és a cukorbetegség kialakulásának 

esélyét.  

 

A rövid ideig tartó napon tartózkodás kétségtelenül pozitív hatású a szervezetre. A túlzásba 

vitt napozás azonban súlyos egészségkárosító hatással van ránk. A bőr mint legkülső szervünk 

természetesen elsőként találkozik és lép kapcsolatba a napsugarakkal amelyek a bőrsejtekre 

sokféle módon gyakorolnak hatást. A hám a felületét érő UV-B sugaraknak több, mint 90%-át 

képes megállítani. Az UV-A sugarak azonban mélyebbre hatolnak a bőrbe, 20%-uk eléri az 

irhát.  

 

4.1 A napsugarak hatásai 

 

1. Eritéma (bőrpír) A köznapi nyelven napégésnek nevezett, napsugárzás okozta eritéma az 

egyik biztos jele a túlzásba vitt napozásnak. A leégés szempontjából az UV-B sugarak 

játsszák a főszerepet, de természetesen a túlzott napozás során a bőrt érő UV-A sugarak 

mennyisége is jóval magasabb a kívánatosnál. Mindezek az erek kitágulását, bőrpírt, és 

kisebb, vagy nagyobb mértékű bőrérzékenységet, fájdalmat okoznak. A nagyobb dózisú 

sugárhatás következtében sok bőrsejt elpusztul: ezeket a későbbiekben a szervezet hámlással 

távolítja majd el.  

 

2. Napkiütés: A napozás következtében leggyakrabban fellépő és legártatlanabb bőrtünet. 

Tünetei 12 órán belül jelentkeznek. A napkiütések kis vöröses papulák, melyek erősen 

viszketnek. Ha a bőrt újabb sugárzás nem éri, a kiütések kb. 2 hét alatt visszamaradó hegek 

nélkül spontán elmúlnak.  

 

3. A napfény okozta korai bőröregedés. A bőrt túlságosan nagy dózisban érő napsugarak, 

mindenekelőtt az UV-A sugarak nagyban hozzájárulnak a bőr idő előtti öregedéséhez. A 

napsugárzás hatásának kitett testtájakon a bőr sárgás színűvé válik, megvastagodik, kiszárad, 

elveszíti rugalmasságát, barna pigmentfoltok, és általában mély ráncok jelennek meg rajta. 

4. A bőrráknak két típusát különböztetjük meg: a keratinociták rákos elváltozásait a 

karcinómákat, valamint a melanocitákból kiinduló rosszindulatú bőrelváltozásokat, a 

melanómákat.  



A napsugarak láthatatlan hatásai : Szabadgyökök  keletkezése, DNS-t érintő károsodás, és az 

immunvédelem csökkenése.  

 

5.1 A bőrtípusok és a napsütés: Hat különböző bőrtípus létezik:  

1. Kelta bőrtípus: ilyen bőrtípussal általában a világos szemű és világosszőke, vagy a 

leggyakrabb an rőt vörös hajú emberek rendelkeznek. Ez a bőrtípus csak alig, vagy egyáltalán 

nem képes barnulni. Napsütésben legfeljebb 5-10 percet tartózkodhat.  

2. Világos bőrű európai: jellemzően a kék, a zöld, vagy a szürke szemű, szőkésbarna hajú, 

világos bőrűek tartoznak ebbe a csoportba. Képesek ugyan mérsékelt barnulásra, de csak 

meglehetősen nehezen. Nagyjából 10- 20 percet tartózkodhatnak napon.  

3. Sötét bőrű európai: jellemzői a szürkésbarna szem, sötétszőke, vagy barna haj, és a 

világosbarna, vagy bronzszínű bőr. Ez a bőrtípus könnyen barnul, napon 20- 30 percet 

tartózkodhat.  

4. Mediterrán típus: jellemzői a sötét szemek, a sötétbarna haj, és a világosbarna, vagy olíva 

színű bőr. Ez a bőrtípus nemcsak gyorsan, de mélyen is barnul, és a leégés kockázata 

elenyésző. Akár 30- 45 percet is napfürdőzhet.  

5. Közel- keleti típus: jellemzően a sötét, vagy fekete szemű, s szintén sötét, vagy fekete hajú, 

sötétbarna bőrűek tartoznak ide. Erős napfényben maximum 1 órát tartózkodhatnak.  

6. Fekete bőrű típus: A fekete szemű, hajú és sötétbarna bőrű emberek tartoznak ide. Erős 

napsütésben akár 1,5 órát is eltölthetnek.  

 

6.1 Az önbarnítók: Vannak azonban akik képtelenek lebarnulni, csak leégni, s bőrük a 

napégést követő regeneráció után, ismét hófehér. Nekik jelent alternatív megoldást az 

önbarnítók alkalmazása. Az önbarnítók használatának legnagyobb előnye, hogy segítségükkel 

csökkenthető a napozás időtartama és a napozás során a bőrt érő káros sugárhatás 

mennyisége. Az önbarnítók egy másik nagy előnye továbbá az, hogy UV sugárzás nélkül 

biztosítják a kívánt bőrszínt, például a nehezebben barnuló lábszáron, vagy a nagyfokú 

fényvédelmet igénylő dekoltázs területén is. Az önbarnító készítmények semmilyen 

fényvédelmet nem nyújtanak, hiszen nem serkentik a melanin képződést, így elengedhetetlen 

a fényvédőszer használata.  

 

7.1 Fényvédelem: Az ideális napozó, fényvédő készítménnyel szemben támasztott elvárások 

közül a legfontosabb, hogy használatával megelőzhetőek legyene k a napozás során a bőrt érő 

UV sugarak látható és láthatatlan, rövid vagy hosszú távon megmutatkozó káros hatásai. 

Fontos továbbá, hogy a bőr számára jól tolerálható és fotostabil legyen, víz és izzadság 

hatására ne ázzon le a bőrről, illetve kozmetikai szempontból is megfeleljen az elvárásoknak.  

  

A napozószerek, a fényvédő hatóanyagok mellett egyéb összetevőket is tartalmaznak, többek 

között: szabadgyökök hatása ellen védelmet nyújtó hatóanyagokat, hidratáló és bőrlágyító 

hatóanyagokat, a készítmény vízállóságát biztosító hatóanyagokat.  
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kell elhelyezni.  A 

szabványnak megfelelő címkéken a faktorszám mellett fel kell tüntetni azt is, hogy a termék 

milyen mértékű védelmet nyújt a teljes (UV-A és UV-B) napfénysugárzással szemben.  

 

8.1 Halványítás: A 20. század második felében divat a napbarnított bőrszín, természetesen ez 

csak akkor tölt be esztétikai szerepet, ha a melanin eloszlása a bőrben egyenletes. A baj akkor 

keletkezik, ha a fokozott pigmentálódás nem egyenletes eloszlású. Megjelenési formája és 

típusa számos lehet. 

 

A halványítási eljárások a melanint előállító enzimatikus folyamatokba avatkoznak be, illetve 

a bőrmegújulás fiziológiáját érintik. A melanocita sejtekben többlépcsős biokémiai 

folyamatokban a fenil-alanin aminosav rézionok jelenlétében tirozinná alakul, majd ebből a 

tirozináz, illetve a dopa-oxidáz enzim közreműködésével végbemenő oxidatív folyamatban 

előbb DOPA, s végül melanin, a természetes pigment keletkezik.  

A halványítás több módon is végezhető: a melanin szintézis gátlása a tironáz enzim 

működésének blokkolásával, a bőrben felhalmozódott melanin elszíntelenítésével, 

hámlasztással, amely meggyorsítja az elszíneződött és elhalt szarusejtek leválását, 

antioxidánsokkal kialakított kémiai környezet, ami szintén gátolja a melanin képződés 

oxidatív folyamatának lezajlását. 

 

9.1 Összességében véve: Nagyon szép szín érhető el a túlzásba vitt napozás nélkül is. 

Mindenképpen szem előtt kell azonban tartani, hogy a leégést el kell kerülnünk! A bőrpír a 

szervezet figyelmeztetése a túlzott UV sugárzás ellen. 
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