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      Skąd się bierze opalenizna 
 
           Naturalna opalenizna zależy od obecności w tkance łącznej skóry tkanek zwanych mela-
nocytami. Wydzielają one barwnik zwany melaniną i czynią to tym intensywniej, im bardziej skó-
ra jest naświetlana promieniami UV. Jest to swoisty mechanizm obronny skóry przed uszkodze-
niami, które takie promieniowanie mogłoby spowodować. Melanocyty położone dość głęboko, 
bo już w żywej warstwie skóry, w związku z czym brązowemu zabarwieniu melaniną ulegają 
wszystkie warstwy naskórka. 
           Okazuje się, że jedni z nas mają więcej 
melanocytów  - opalają się łatwiej i uzyskują 
ciemniejszy kolor skóry, inni mają ich mniej i 
szybciej ulegają poparzeniu słonecznemu. Jest 
to cecha, której nikt nie jest w stanie zmienić, 
bowiem przynosimy ją ze sobą na świat w ge-
nach. 
           Wszyscy wiemy, że aby ochronić się 
przed poparzeniem słonecznym, konieczne jest 
używanie kremów pochłaniających najbardziej 
szkodliwe długości promieniowania UV. Miąższ 
aloesowy wykazuje jedną z unikalnych w 
świecie roślinnych cech  - pochłania część 
promieniowania ultrafioletowego. Wszystko 
za sprawą zawartych w nim organicznych 
związków wielopierścieniowych. 
Jego ochronne, kojące i przeciwzapalne działa-
nie zostało wykorzystane w kosmetykach do 
opalania oraz przy regeneracji skóry po nad-
miernym korzystaniu z promieni słonecznych. 
           Aloesowa Emulsja do Opalania zawie-
ra 40% czystego miąższu aloesowego, co spra-
wia, że w sposób całkiem naturalny chroni skó-
rę przed szkodliwym działaniem słońca. Dla 
wzmocnienia jej ochronnych właściwości  zo-
stała wzbogacona o dodatkowe filtry, które od-
bijają promienie słoneczne (np. tlenek cynkowy  - całkowicie bezpieczny dla skóry). Faktor 
emulsji w skali europejskiej wynosi 20 (wartość 30 na opakowaniu to faktor wg skali amerykań-

skiej), co pozwala bezpiecznie korzystać ze słońca, dając ładną opaleniznę i jedno-
cześnie zapobiegając poparzeniom skóry. 
           Aloesowa Emulsja do Opalania bardzo trwale nawilża skórę, nie dopusz-
czając do jej przesuszenia. Działa również kojąco w przypadku jakichkolwiek po-
drażnień termicznych, a ponadto ochrania naturalny płaszcz hydrolipidowy skóry. Z 
tego powodu używamy emulsji nie tylko przed opalaniem, ale i po. 
           Aby uzyskać bezpieczną opaleniznę należy unikać słońca między godz. 10-
:00 a 15:00, a przed nałożeniem emulsji do opalania spryskujemy całe ciało Aloe 
First, żeby zwiększyć penetrację jej składników. 
           Należy także pamiętać, by nałożyć emulsję co najmniej pół godziny przed 
opalaniem  - zwiększy to jej skuteczność. 
           Po zejściu z plaży na zaczerwienioną skórę nakładamy Galaretkę Aloe Ve-
ra.  Działa ona kojąco, znieczulająco, znosi świąd, pieczenie i kłucie  - dzięki natu-
ralnej zawartości lupeolu. Poza tym przyspiesza gojenie skóry, nadaje jej odpo-
wiednie pH, czyli działa przeciwzapalnie i przyspiesza regenerację naskórka. 
           Miąższ Aloesowy to jedna z najsilniej działających antyhistaminowo sub-
stancji naturalnych. Zmniejsza obrzęk i zaczerwienienie skóry, zawiera bowiem sa-
poniny i mukopolisacharydy działające ściągająco i gojąco. 
           Histamina to hormon tkankowy wydzielany przez nasze komórki po oparze-
niu czy ukąszeniu owada. Skutkiem wydzielania histaminy jest zaczerwienienie i 
zaognienie uszkodzonego miejsca. Nie ma lepszego sposobu na pozbycie się tego 
tak nieprzyjemnego swędzenia i pieczenia skóry jak użycie Galaretki Aloe Vera, 
mającej działanie przeciwuczuleniowe i przeciwzapalne, a co najważniejsze  - na-
tychmiast przynoszącej ulgę. 
           Wyposażeni w tak skutecznie działające aloesowe produkty możemy spo-
kojnie wyruszyć na wakacyjne podboje i uzyskać piękną, bezpieczną opaleniznę. 

Czy wiesz że... 
uszkodzenia spowodowane 
przez słońce kumulują się? 
Zmarszczki, które stają się 
widoczne w  wieku 40 lat, 
zaczęły powstawać pod 
wpływem promieniowania, 
gdy mieliśmy 5 lat. 
Promieniowanie słoneczne 
powoduje bowiem 
powstawanie wolnych 
rodników atakujących 
nieomal wszystkie składniki 
żywej tkanki. 
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Aloe Tech  ul. Apteczna 1  •   42-400 Zawiercie 
 

       tel./fax: (0-32) 67 212 21                                     e-mail: biuro@aloetech.pl 

Opracowane na podstawie materiałów FLPP   


