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O Protetor Solar é um dos maiores aliados contra manchas e
prevenção câncer de pele, como temos visto recomendações de
dermatologistas ele não deve ser dispensado nem mesmo no
período do inverno que dirá no verão, e é necessário aplicar várias
vezes ao dia, dês de cedo até noite para uma proteção completa.

O Protetor Solar bloqueia as radiações solares ultravioleta A (UVA) e
ultravioleta B (UVB) que causam câncer da pele. Ele também oferece
proteção contra radicais livres, moléculas que causam danos à pele
promovendo envelhecimento e manchas.

É importante o uso do Protetor Solar em ambientes fechados pois a
claridade que toma conta de ambientes fechados, vinda de tablets,
computadores e celulares contém uma radiação chamada de luz
visível, que também afeta a pele. “Além disso, a luz infravermelha
também é prejudicial”, esclareceu, afirmando que, nesses casos, o
ideal é optar por filtros físicos e com pigmentos, como bases,
protetores com cor ou pós translúcidos e compactos.

Devemos escolher de acordo com as características e necessidades
dessas peles.

Crianças: a proteção pode ser iniciada a partir dos seis meses de
idade. Geralmente, no princípio são indicados os filtros físicos - que
apenas refletem a luz -, pois a pele da criança é mais sensível e
suscetível a absorção.

Adultos: para os adultos não existem restrições. É importante apenas
adequar o Protetor Solar ao seu tipo de pele, sempre lembrando que
quanto maior a proteção, melhor.

“Uma boa alternativa para quem pratica atividade física ao ar livre é o
uso de produtos mais aderentes, pois estes escorrem menos com o
suor”.

Idosos: nessa fase, a derme é muito mais ressecada que o normal,
além disso, ela precisa de ativos antienvelhecimento. As melhores
alternativas são filtros com a textura mais hidratante.

Como usar o protetor solar:

Aplique o filtro solar 20 a 30 minutos antes da exposição solar;

Após aplicar o filtro solar, aguarde 20 minutos antes de mergulhar;

Nas crianças: é melhor fazer a primeira aplicação ainda em casa. Se
deixar para aplicar ao chegar na praia ou piscina, vai ser difícil
convencê-las a esperar 20 minutos para poder mergulhar;

Espalhe o filtro de maneira uniforme e abundante por toda a
superfície do corpo que vai ser

exposta ao sol.

Fonte: www.saocarloscursos.com.br
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