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EGUZKITAN
JARRI AURRETIK
KONTUAN HARTU
beharrekoak

Kontuz ibili behar zara eguzkitan luze zaudenean. Izan ere, onuragarri izan
eta azal kolore polita lortu ordez, kalte egin diezazuke.

Begietarako...
EGUZKITAKO BETAURREKOEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK:
CE marka izan behar dute.
Lenteen iragazki-maila agertu behar da. Aukeratu egokiena.

EGUZKITAKO
BETAURREKOEK
2 URTEKO
BERMEA DUTE.

“Sendoak” izan behar dute, zimurtasunik eta punta irtenik gabe.
Liburuxka eta etiketa eduki behar dute, gutxienez honakoa jasotzen duena:
Enpresa fabrikatzailea edo banatzailea Europan.
Erabilera-ezaugarriak, erabilera okerrak eta arriskuak.
Argiaren eta erradiazio ultramoreen aurkako babes-maila.
Garbitzeko eta zaintzeko arauak.

Aukeratu eguzkitako betaurrekoak honako hauek kontuan hartuta:
Iragazki-maila

Erabilera

Murrizketa

0

Oso argia

Barnealdea edo zeru estalia

Bat ere ez

1

Arinki koloreztatua

Eguzki-argitasun txikia (hiria)

2

Erdizka koloreztatua

3

Iluna

4

Oso iluna

Lente mota

Eguzki-argitasun ertaina
(txirrindularitza)

Ez dute gauez
gidatzeko balio

Eguzki-argitasun handia
(hondartza, mendia)
Sekulako argitasuna
(eskia, goi-mendia)

Lente iluna: Ez du esan nahi
gehiago babestuko zaituenik.

Gidatzeko ez
erabili

Lente horia: Ez ditu eguzkierradiazioak iragazten.

BETAURREKOEK EZ BADUTE ARAUDIA BETETZEN...
Begietako lesioak, zorabioak, buruko
minak... eragin ditzakete.
Iragazki ultramorea funtsezkoa
da. Ez badu, epe luzera kataratak ager
daitezke.

Azalerako...
NOIZ ERABILI
EGUZKITAKO
BABESGARRIA?

Eguzkitan jarri baino
30 minutu lehenago.

Saihestu eguzki-erradiazio handieneko orduak,
eguzkiarekiko esposizio jarraitua eta babestu burua.

mugatu

Haurrak bereziki babestu.
Bainua hartu
ondoren.

Zure larruazalarentzat egokia den babesgarria jarri, eta eguzkitan
lehenengoz jartzen zarenetan, zure beharrak baino babes handiagoa
izan dezala. Irakurri arretaz etiketa.
Sendagairen bat hartzen ari bazara, galdetu medikuari.

2 ordutik behin.

Egun lainotsuetan
ere.

Orezta edo orinak kolorez edo formaz aldatzen direla ikusten
baduzu, joan zaitez espezialista batengana.
Eguzkitan jartzen bazara, ez erabili koloniarik edo bestelako
kosmetikorik, orbanak sor ditzakete.
Eguzkitako babesgarriek urtebeteko iraupena dute gutxi
gorabehera. Epe hau pasatutakoan eraginkortasuna gal dezakete.
kolore, testura edo usain aldaketarik sumatzen baduzu, bota ezazu.
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