
Kontu izan behar duzu eguzkitan luze zaudenean. Izan ere, onuragarri izan eta 
azal kolore polita lortu ordez, kalte egin diezazuke

Eguzkitan
jarri aurreko

16
05

10 ARDURAK



Azal zurikoa, pekatsu, ile gorri eta begi 
urdin edo berdeduna

Azal zurikoa, ile gorrixka, horia edo 
marroia eta begi urdinak edo marroi 
kolorekoak

Azal zurikoa edo marroi koloreko ile eta 
begiak

Azal zuri edo beltzaranekoa, marroi 
kolore iluneko ilea, begi ilunak

Azal beltzaranekoa, begi eta ile marroi 
ilunekoa

30-50

30-50

15-30

6-15

4-6

Erraz erretzen zara beti
Erredurak mingarriak dira eta ez zara asko belzten

Normalean erraz erretzen zara
Erredura mingarriak agertzen dira eta ez zara asko belzten

Eguzkitan luze egon ondoren ez zara gehiegi erretzen
Pixka bat belzten zara  

Oso gutxi gorritzen zara eta erraz belzten zara
Eguzkitan jartzen zaren bakoitzean, azala belztu egiten 
zaizu berehala 

Oso gutxitan gorritu eta erraz eta asko belzten zara
Azalaren pigmentazioa beti iluntzen da berehala 

Eguzkitan jartzean... Fototipoa Babes-indizea

Nola jakin zein den gure azalerako eguzkitako babesgarri egokiena

Eguzkiak ondorengo onurak dakartza:

Eguzkitan jartzeko garrantzitsua da norberaren azal mota ezagutzea eta babesgarri egokia aukeratu eta 
behar bezala erabiltzea 

Kaltzio tasa
igotzen du

D Bitamina 
sortzea 

errazten du

Nekeari, depresioari 
eta estresari aurre 

egiten laguntzen du

Nerbio-sistema 
orekatzen du

Zirkulazioa
bizkortzen du



Eguzkitako babesgarriek urtebeteko iraupena dute. Epe hau pasatutakoan 
eraginkortasuna gal dezakete, baita azalean erreakzioak eragin ere.

Ez itzazu gorde tenperatura handien eraginpean egon daitezkeen 
lekuetan, hondartzan eta autoan, esate baterako. Izan ere, 
babesgarriak osatzen duten iragazkiak ez dira egonkorrak eta 
babeserako gaitasuna galtzen dute.

Babesgarriak garbi-garbi gorde itzazu, hondar arrastorik gabe, leku 
fresko eta lehorrean.

Babesgarria erabiltzerakoan kolore, testura edo usain aldaketarik 
sumatzen baduzu, bota ezazu berehala.

Eguzkitan jarri baino 30 minutu lehenago eman ezazu babesgarria azal lehorrean erruz eta kantitate berean. 
Bainua hartu ondoren, eman ezazu babesgarria berriro ere.
Babesgarria jarri eta handik bi ordura eguzkitan bazaude, eman ezazu berriro ere.
Egun lainotsuetan ere babesgarria erabil ezazu. Eguzki izpiak ikusten ez badituzu ere, azalean eragina dute.
Eguzki sasoia heltzean, eguzkitan lehenengoz jartzen zarenetan, zure azalari dagokiona baino babesgarri 
handiagoa eman ezazu.
Arreta berezia jarri eguzkiarekiko sentikorrenak diren gorputzeko atalei: aurpegia, lepoa, sorbaldak, soilgunea, 
eskotea, eskuak eta oinbularrak.
Babes itzazu bereziki zure ezpainak eta ilea, horretarako propioak diren produktuak emanez.

Kontu berezia izan ezazu haurrekin, neurri handiko babesgarria eman beharko diezu.

Noiz eta nola erabili behar dugu eguzkitako babesgarria?

Nola gorde behar dira eguzkitako babesgarriak?



Produktuaren marka eta funtzioa
Informazio osagarria
Babes-indizea
Kopurua

Babes itzazu haurrak bereziki, izan ere, hauen azala askoz sentikorragoa da eta helduek baino gutxiago jasaten dute 
berotasuna. Ez da komeni 3 urtetik beherako haurrak eguzkitan jartzea.

Haurdun bazaude, atari zabalean lanean bazaude, familian minbizi aurrekariak badituzu... saia zaitez eguzkitan ez 
jartzen edo babes handiko eguzkitako produktuak erabiltzen. 

Sendagairen bat hartzean, eguzkitan jarri baino lehen, iritzia eskatu medikuari edo botikariari eguzkiak azalean 
erreakzioren bat sor dezakeen jakiteko.

Eguzkitan jartzean, orezta edo orinak kolorez edo formaz aldatzen direla ikusten baduzu, berehala joan zaitez 
espezialista batengana. 

Atari zabalean egindako edozein ekintzatan babes neurriak zorroztu itzazu.

Eguzkitan jartzean ez erabili kolonia, desodorante edo bestelako kosmetikorik; orbanak sor ditzakete.

Zure azal fototipoaren araberako eguzkitako babesgarria erabili.

Saia zaitez 12.00etatik 16.00etara bitartean eguzkitan ez jartzen.

Urak, belarrak, hondarrak eta elurrak eguzki izpiak islatzen dituzte, eta horrek azalean erradiazioen eragina handitu 
egiten du. Horregatik, baldintza horietan egotekoa bazara, babesik handiena duten produktuak erabil itzazu.

Ez zaitez inoiz eguzkitan lokartu. Saia zaitez eguzkitan luzaro ez egoten.

Eguzkitan luzaroan egongo bazara, estal ezazu azala arroparekin eta erabil ezazu beti buruan jartzeko zerbait.

Zer adierazi behar du eguzkitako babesgarrien etiketak?

Eguzkitan jartzean:

MARKA
Eguzkitako 
babesgarria
Informazio
osagarria

Erabiltzeko modua 
eta kontuan 
hartzekoak

Osagaiak

Enpresa
Helbidea 10

Herria

250 ml
1022 
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Erabiltzeko modua eta kontuan hartzekoak
Osagai zerrenda
Produktua merkatuan jartzen duen 
arduradunaren izena eta helbidea
Sorta zenbakia eta iraungitze data
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