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X-Factor

Heeft u ook een zonneproduct met een X-factor?
Zo’n overjarige tube die in veel te hete tassen op
het strand heeft gelegen? Een tube waarvan je
niet zeker weet of deze bij je huid past en waarmee de werking met de hitte is verdampt?
Veel mensen gebruiken hun tubes verschillende
jaren achtereen, toch is het verstandig om naar
de gebruiksduur te kijken op de verpakking. De
zogenaamde PNO (periode na opening). Die
herken je aan het potje met het open dekseltje.
Om te zorgen dat het product zo lang mogelijk
goed blijft mag het niet te lang in de zon liggen.
Dus berg het na het smeren goed op in je tas.
Als specialist krijg ik regelmatig vragen over de
werking van zonnecrème. Zo kreeg ik de vraag.
“Ik ben allergisch voor de zon, kan een zonneproduct mij helpen?” Het beste is om de zon
zoveel mogelijk te mijden. Aangezien zonneallergie hoofdzakelijk te wijten is aan UVA- stralen,
kun je het beste kiezen voor een zonneproduct
die UVA- filters bevat en een zeer hoge bescherming biedt. In geval van een allergische huidreactie na blootstelling aan zonlicht kun je het
beste je huisarts raadplegen. Hij zal een dan een
diagnose stellen en aangeven welke preventieve
maatregelen je kan treffen.
Zeker zijn van een spf factor ipv een x- factor?
(spf=beschermingsfactor en wordt uitgedrukt in cijfers van 5 t/m 50 )

En wil je weten welke bescherming jou huid nodig heeft? Kom dan gauw langs voor deskundig
advies. Bij Fusionz Dayspa kunt u de hele meimaand meedoen aan de Kliko actie zonproducten.
Bij inlevering van al uw oude zonproducten, 25%
korting op een nieuw zonproduct en bij aankoop
van 2 producten een cadeau twv € 20,Vergeet 8 mei niet de x factor van je moeder.
Geef haar op Moederdag een heerlijke ver
troetelcheque, want dat heeft die duizendpoot
zeker verdient.
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