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Kako 
varna 
je vaša 

zaščita?
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Vse več ljudi trpi za alergijami 
na sonce in načeloma že vsi 
vemo, da se je v nevarnih 
urah, med 11. in 16., soncu 
boljše izogibati. Kako pa je s 
kremami? Tiste s kemičnimi 
filtri naj bi bile nevarne za 
zdravje, a brez kreme za 
sončenje si poleti skoraj ne 
upamo niti na ulico, kaj šele 
na plažo. Kako (ne)varne 
so torej kreme za sončenje 
in kako jih čim bolj varno 
uporabljati?

Piše: J. O.

Po odgovore smo se odpravili k Sandi-
ju Luftu, dr. med., spec. dermatologije 
iz Derma centrov Maribor in Rogaška, 

ter Diani Vlahinič, svetovalki tradicionalne 
kitajske medicine, študentki naturopatije in 
lastnici trgovine z ekološkimi izdelki.

Sončenje je med 11. in 16. uro nevarno, o 
tem je v zadnjih letih veliko govora. Hkrati pa 
nam v našem vremenskem pasu menda kro-
nično primanjkuje vitamina D. Kako se torej 
ravnati v poletnih dneh? »Vitamin D je pro-
hormon, ki se s pomočjo UVB-žarkov ustvarja 
v koži. Ti so najbolj izraženi v sončnem spektru 
v času zenita, ko je sonce najvišje na nebu, ter 
nekaj ur pred in po tem. Hkrati je to del dneva, 
ko so sončni žarki najbolj nevarni. Za pridobi-
tev zadostne količine vitamina D ni potrebna 
porjavitev kože in dolgotrajno izpostavljanje 
celega telesa soncu. Dovolj je nekajminutna 
osončenost obraza, hrbtišč rok in podlahti v 
tem obdobju. Zdravi in aktivni ljudje poseb-
nega sončenja ne potrebujemo,« pravi dr. 
Luft. V medicini pa seveda poznajo stanja in 
bolezni, pri katerih je potrebno nadomeščanje 
vitamina D. Po 50. letu pride zaradi procesa 
staranja kože do zmanjšanja tvorbe vitamina 
D v koži in do upočasnitve mehanizmov, ki 
jo ščitijo pred škodljivimi UV-žarki. »Nastane 
paradoks, da je sončenje v starosti, ko pravi-
loma pride do pomanjkanja vitamina D, tudi 
najbolj škodljivo, saj se pospeši staranje kože 
in lahko pride do nastanka raka. Svojim paci-

Dr. Sandi Luft odgovarja: »Na kožo moramo na-
nesti vsaj zaščitni faktor 15, da lahko govorimo 
o zaščiti pred soncem. Pravilo uporabe zaščitnih 
krem zahteva obnovitev nanosa vsaj na 2 uri 
oziroma po vsakem kopanju. Težava se skriva v 
količini, ki jo je treba nanesti, in enakomernosti, 
da je faktor na koži enak tistemu na embalaži. 
Pri odrasli osebi je to okoli 35 mililitrov na eno 
mazanje kože. A ljudje se le redko namažejo s 
takšno količino kreme, zato je boljše vzeti tisto 
z najvišjim faktorjem, ki ima po nanosu tako ali 
tako nižji faktor, ki pa je še vedno višji od 15.«

O morebitni škodljivosti krem z višjim fak-
torjem pa je prepričan: »Kreme za zaščito pred 
soncem z najvišjim zaščitnim faktorjem nimajo 
agresivne sestave in nimajo dokazanih škodlji-
vih učinkov, prej nasprotno. Nadzor nad krema-
mi za zaščito pred soncem je strog in poteka 
neprestano. Ni dokazov, da ima njihova pravil-
na uporaba škodljivo delovanje na človeka.« 
Diana Vlahinič pa nam postreže z drugačnimi 

entom predlagam dosledno izvajanje zaščite 
pred soncem, aktiven način življenja z redno 
aktivnostjo na prostem in po potrebi tudi me-
ritve nivojev vitamina D v krvi v zimskem času, 
če za to obstajajo zdravstveni razlogi,« pravi dr. 
Luft. »UVB-žarki, ki tvorijo vitamin D v koži, so 
namreč manj prodorni kot UVA-žarki, zato se 
njihov večidel absorbira v atmosferi, razen tak-
rat, ko je sonce v bližini zenita in dovolj visoko 
nad obzorjem. V naših krajih je to od maja do 
septembra okoli poldneva. Jeseni, pozimi in 
zgodaj spomladi je sonce prenizko nad obzor-
jem in UVB-žarki ne prebijejo atmosferske pla-
sti, zato lahko pride do pomanjkanja vitamina 
D,« še pojasni strokovnjak.

VSAJ ZAŠČITNI FAKTOR 15
Ko kupujemo kreme za sončenje, se včasih 

sprašujemo, ali izbrati tisto z nižjim faktorjem in 
jo nanesti večkrat, ali rajši izbrati tako, ki ima viš-
ji faktor, pa s tem tvegati bolj agresivno sestavo. 

»Do šestega meseca starosti se uporaba krem za zaščito pred soncem ne priporoča, pozneje 
pa lahko za otroke uporabimo takšne, ki vsebujejo mineralne zaščitne filtre. Zelo pomaga 
uporaba kopalnih oblačil in pokrival ter očal, kremo pa nanesimo tudi na manjših površinah, 
kot so roke, lica in vrat, ki niso zaščitene z oblačili,« pravi dr. Sandi Luft.

SONČNE KREME IN OTROCI
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podatki: »Po poročanju organizacije EWG (En-
virometantal Working Group) nekatere sonč-
ne kreme vsebujejo sestavine, ki se v določeni 
meri lahko absorbirajo v krvni obtok (najdemo 
jih lahko v krvi, vzorcih urina in materinem mle-
ku) in lahko povzročajo alergije, draženje kože 
ali celo oponašajo delovanje naših hormonov. 
Nekatere lahko na soncu sproščajo proste radi-
kale, ki lahko poškodujejo našo kožo.«

Laboratorijske študije torej nakazujejo, da 
lahko nekateri UV-filtri oponašajo delovanje 
hormonov v telesu in s tem motijo naše hor-
monsko ravnovesje – povzročajo neravnovesje 
hormonov in povzročajo alergije, kar po nje-
nem mnenju odpira pomembno vprašanje o 
neželenih učinkih na človeško zdravje ob po-
gosti uporabi sončnih krem: »Eden najbolj skrb 
vzbujajočih kemičnih filtrov je oksibenzon, ki se 
nahaja v večini nemineralnih sončnih krem,« 
pravi.

IZBERIMO PRAVO KREMO
»Kreme za zaščito pred soncem, ki so na 

voljo v Evropski uniji, so varne in njihova upo-
raba ni tveganje za zdravje, prej nasprotno,« je 
prepričan strokovnjak, ki priporoča, da kremo 
izberemo glede na tip kože, vrsto aktivnosti na 
prostem, kozmetično sprejemljivost in vedno 
s širokospektralno zaščito – filtri, ki pokrijejo 
UVA- in UVB-žarke. »Pri vodnih športih je treba 
misliti na vodoodpornost, zelo visoko zaščito z 
dodanimi pigmenti in mineralnimi filtri, med-
tem ko pri delu na prostem izberemo kremo z 
lahko teksturo, ki je prozorna. Tukaj se je treba 
nekoliko poglobiti v podlage in izbrati pravilno, 
da nam je kopanje ne spere, pri športu ne teče 
v oči, da se pri delu ne počutimo neprijetno za-
radi mastne podlage in da pri smučanju koža 
ne razpoka, če je krema presuha,« pravi derma-
tolog.

Diana Vlahinič pa pojasni razliko med kre-
mami z mineralnimi in kemičnimi filtri: »Aktivne 
sestavine v kremah za sončenje se nahajajo v 
dveh oblikah, mineralni ali kemični. Vsaka ima 
svoj mehanizem delovanja in zaščite kože ter 
ohranjanja stabilnosti na soncu. Najbolj pogos-
te sončne kreme na policah trgovin vsebujejo 
kemične filtre, običajno kombinacijo dveh do 
šestih aktivnih sestavin, kot so: oksibenzon, 
avobenzon, oktisalat, oktokrilen, homosalat in 
oktinoksat. Mineralne sončne kreme vsebu-
jejo cinkov oksid in/ali titanijev dioksid. Zelo 
veliko sončnih krem pa vsebuje kombinacijo 
cinkovega oksida in kemičnih filtrov. O narav-

nih sončnih kremah lahko govorimo le, ko vse-
bujejo samo mineralni filter in so naravne tudi 
njihove neaktivne sestavine.« Navede tudi zani-
mivo raziskavo o kremah v materinem mleku: 
»Dve evropski študiji sta odkrili oksibenzon in 
druge filtre sončnih krem v materinem mleku, 
kar nakazuje, da je razvijajoči se zarodek in no-
vorojenček lahko izpostavljen tem substancam 
(Schlumpf 2008, Schlumpf 2010). Švicarska štu-
dija iz leta 2010 na univerzi v Zürichu je odkrila 
vsaj en kemični sončni filter v 85 % testnih vzor-
cev mleka.«

Hkrati Diana Vlahinič opozarja, da je težko 
poznati točne posledice na zdravje ljudi z iz-
postavljanjem mešanici sestavin v sončnih kre-
mah, ki lahko delujejo kot hormonski motilci. 
»Študije z namenskim doziranjem teh sestavin 
ljudem so redke. Tudi od vsakega posameznika 
in njegovega imunskega sistema je odvisno, 
kako dobro in uspešno bo predelal morebitne 
toksine. Telo z močnim imunskim sistemom bo 
zelo verjetno imelo manj težav kot tisto, ki ima 
oslabljen imunski sistem. Telo nekoga, ki je pod 
kroničnim stresom, bo prav tako težje nevtrali-
ziralo škodljive učinke kemikalij. Zato so lahko 
posledice na različnih ljudeh različne,« pravi in 
hkrati meni, da ni nobenega razloga, da bi na 
sebi testirali, kako dobro prenašamo kemične 
filtre ali te na splošno uporabljali na sebi kot 
zaščito pred sončnimi žarki, saj imamo na voljo 
bolj varno zaščito v obliki mineralnih zaščitnih 
filtrov.

MINERALNA ZAŠČITA  
BOLJŠA KOT KEMIČNA

Mineralno zaščito imenujemo tudi odboj-
na ali fizična zaščita, saj se minerali zberejo na 
površini kože in ne prodirajo skoznjo. Ustvari-
jo plast, ki odbija sončne žarke že na površini 
kože, zato varujejo tako pred UVA- kot tudi UV-
B-žarki. »Veliko kemičnih filtrov namreč ne ščiti 
dovolj učinkovito pred UVA-žarki, ki so tisti, ki 
povzročajo staranje kože, prodirajo v globlje 
plasti kože in povzročajo proste radikale,« je 
prepričana svetovalka tradicionalne kitajske 
medicine. Mineralna zaščita deluje praktično 
takoj, ko jo nanesemo na kožo, medtem ko 
je kremo s sintetičnimi filtri treba nanesti na 
kožo od 20 do 30 minut pred izpostavljanjem 
sončnim žarkom. Ker so minerali fizična zašči-
ta kože pred sončnimi žarki, je njihov nanos 
treba obnoviti vsakokrat, ko kožo obrišemo z 
brisačo, po aktivnostih, kopanju in znojenju. 
»Po podatkih EWG je tovrstna zaščita najbolj 
naravna in učinkovita zaščita kože pred UVA- 
in UVB-žarki. Pri nakupu krem z naravnim mi-
neralnim filtrom bodite pozorni le, da se le-ti v 
kremi za sončenje NE nahajajo v obliki nano-
delcev, ki lahko prodirajo v kožo. Uporabljajte 
le kreme proizvajalcev, ki zagotavljajo, da ne 
uporabljajo nanodelcev,« opozarja Diana Vla-
hinič.

V nasprotju z mineralnimi kemični filtri de-
lujejo tako, da prodrejo v kožo in absorbirajo 
UV-žarke ter pri tem sproščajo proste radikale, 
ki pa imajo lahko tudi negativne učinke, vse 

»Da smo resnično zaščiteni, moramo 
na telo nanesti dovolj veliko količino 
kreme v enakomernem nanosu, da 
lahko krema opravi svojo funkcijo. Pri 
odrasli osebi je to lahko tudi 35 ml na 
celotno telo, pri čemer nanos kreme 
ponavljamo vsaj na dve uri oziroma po 
vsakem kopanju. Kljub takšni uporabi, 
ki je prej velika izjema kot pravilo, je 
zaščita popolna le pred opeklinami, ne 
pa pred staranjem kože, nastankom 
raka in prehodnim padcem imunske 
odpornosti,« svetuje Sandi Luft, dr. 
med., spec. dermatologije iz Derma 
centrov Maribor in Rogaška.

NE SKOPARITE S KREMO
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od staranja kože do morebitnih poškodb DNK-
-ja. Ker imajo te sestavine zmožnost prodiranja 
v globlje plasti kože, obstaja potencialna ne-
varnost (kot omenjeno že zgoraj, so prisotnost 
določenih sončnih filtrov našli tudi v materi-
nem mleku) in je smiselnost uporabe kemič-
nih filtrov zagotovo vprašljiva.

Poleg aktivnih sestavin, ki nudijo zaščito 
pred sončnimi žarki, pa moramo biti pozorni 
tudi na tako imenovane neaktivne sestavine, 
ki so lahko druga potencialna nevarnost. »Med 
takšnimi, ki bi se jim morali izogniti, so še sesta-
vine, ki sproščajo formaldehid, parabeni in dru-
ge sestavine, ki imajo lahko fotogenotoksične 
učinke (spremembe DNK-ja),« pravi svetovalka 
tradicionalne kitajske medicine.

SONCE JE GLAVNI KRIVEC ZA RAKA
Dr. Sandi Luft je prepričan, da je treba za-

četi razmišljati o škodljivosti izpostavljanja 
soncu. »Če se tega zavedamo, načrtujemo ak-
tivnosti na prostem zunaj časa najmočnejšega 
sevanja, uporabljamo oblačila in pokrivala ter 
zaščitne kreme brez posebnega razmišljanja. 
Čeprav je sonce naravno, pa je zaradi ozonskih 
lukenj in drugih sprememb čedalje bolj nevar-
no in še vedno glavni razlog za staranje kože 
in za nastanek kožnega raka: »Maligni mela-
nom in nemelanomski kožni raki so še zmeraj 
najpogostejša oblika raka, katerih pogostost 

Nekatere naravne kreme puščajo bele 
madeže na oblačilih in se zlepa ne 
sperejo. Zakaj in kako to preprečiti? 
»To se dogaja pri mineralnih filtrih, 
predvsem pri titanijevem dioksidu, 
ki je bele barve. Tudi zaradi tega, ker 
je ljudi motila belkasta plast na koži, 
so proizvajalci posegli po nanoteh-
nologiji, da so delce razbili v manjše 
in lažje mazljive. A tehnologija je 
že napredovala in obstajajo narav-
ne mineralne kreme, ki se odlično 
razmažejo in ne puščajo belih sledi, 
kljub temu pa nas učinkovito varuje-
jo. Mnogo naravnih mineralnih krem 
zato vsebuje le cinkov oksid,« razloži 
Diana Vlahinič, svetovalk tradicio-
nalne kitajske medicine in študent-
ka naturopatije.

BELI MADEŽI NA OBLAČILIH?

narašča,« opozarja strokovnjak. Ko pride do 
opeklin, opazimo takojšen pojav bolečine, 
mehurjev in mrzlice. »Ponavljajoče se vsako-
dnevno izpostavljanje soncu in ne samo sonč-
ne opekline povzročajo spremembe v koži, ki 
povzročijo pojav sončnih lis, tanjšanje kože in 
pojav gub oziroma rumenkaste in grobo raz-
brazdane kože. Pogoste opekline v preteklosti 
so eden od dejavnikov tveganja za nastanek 
najpogostejših oblik kožnih rakov,« pojas-
ni. Zdravljenje kožnega raka poteka tako, da 
dermatologi najprej postavijo diagnozo. »Na 
osnovi kliničnega pregleda in s pomočjo der-
matoskopa postavimo sum na določeno ob-
liko kožnega raka. Temu sledi izrez potencial-
no obolelega dela kože in njegova histološka 
preiskava. Po potrditvi diagnoze določimo sta-
dij bolezni. Zdravljenje je v prvi vrsti kirurško, 
nekatere oblike kožnega raka in predstopnje 
se lahko zdravijo tudi z imunomodulatornimi 
kremami. Zdravljenje napredovalih oblik je 
timsko delo, pri katerem dermatologi sodelu-
jemo s plastičnim kirurgom in z onkologom,« 
pravi dr. Sandi Luft.

»Rak je posledica več dejavnikov, vključuje 
način življenja, prehrano in je posledica več 
neravnovesij v telesu ter šibkega imunskega 
sistema. Kolikor vem, ni študije, ki bi neposred-
no potrdila nastanek kožnega raka zaradi upo-
rabe krem za sončenje. Obstajajo pa študije, 

ki nakazujejo, da samo uporaba sončnih krem 
ne preprečuje melanoma, ki je najbolj nevarna 
oblika kožnega raka, in tudi študije, ki nakazu-
jejo, da so imeli pacienti z melanomom boljše 
in hitrejše okrevanje, če so bili pred boleznijo 
več na soncu v primerjavi s tistimi, ki so bili 
manj. To je tudi in predvsem zaradi povezave 
z vitaminom D, prohormonom, ki igra izjemno 
pomembno vlogo pri našem imunskem siste-
mu in deficit tega vitamina v telesu je pogost 
pri rakavih bolnikih,« pove Diana Vlahinič, in 
povzame: »Ni vsaka sončna krema (potencial-
no) slaba in vsekakor je uporaba sončnih krem 
v poletnih mesecih potrebna. Če si pridelamo 
opekline in poškodbe kože, je to lahko nevar-
no za naše zdravje. Svetujem le, da se bralci 
pred nakupom sončnih krem informirajo in 
izberejo čim bolj naravno sončno kremo s čim 
boljšimi in stabilnimi filtri, ki jih bodo zaščitili 
pred morebitnimi poškodbami sonca.«

KOŽA IMA SPOMIN
Kaj lahko storimo, če pri sončenju pretira-

vamo in dobimo mehurje, kako naj težave čim 
bolj omilimo? »Potrebna je popolna zaščita pred 
soncem in toploto. Manjša področja nekajkrat 
namažemo z gelom aloje vera, pri večjih po-
vršinah pa so potrebne protivnetne kreme in 
analgetik, ki deluje proti vnetju, ter pitje tekočin. 
Kožo je treba umiti z geli, ki imajo vrednost pH 5 
in so brez dišav. Popolna zaščita pred soncem z 
oblačili in zadrževanje v senci sta potrebna, vse 
dokler rožnata barva kože ne pobledi. To lahko 
traja nekaj tednov,« pojasni dr. Luft. Hlajenje je 
pri opeklinah dobrodošlo, saj pomaga ublažiti 
vnetje. Lahko si pripravimo hladne obkladke z 
vodo iz pipe, vendar lahko ti tudi preveč izsuši-
jo kožo, če to počnemo prepogosto. »Pri večjih 
površinah in bolečinah ter mrzlici pa obiščite 
zdravnika in se nikakor ne izpostavljajte soncu 
v naslednjih dneh,« svetuje sogovornik. Koža se 
bo sčasoma obnovila, saj ima svoj naravni pro-
ces obnavljanja, ki poteka od zarodne plasti vrh-
njice proti površini, kjer se odlušči.

Ali je res, da ima koža »spomin« in se vsakok-
rat, ko je opečena ali drugače poškodovana, to 
nekam zapiše in lahko ima posledice v izbruhu 
raka? »Žal je res tako, da se v jedrih celic kože 
zgodijo trajne spremembe, ki vodijo v staranje 
kože in kožnega raka. Pri tem opekline niti niso 
potrebne, saj se to zgodi tudi pri nižji sončni 
dozi. Večina sprememb v koži je posledica de-
lovanja letne sončne doze, ki jo pridobimo pri 
vsakdanjih poteh v službo in domov, pri športih 
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Ne pozabite na obraz, 
komolce, vrat (spredaj 
in zadaj), ušesa, ustni-
ce, lasišče (še posebej 
moški) in nart!

in rekreaciji ali delu na prostem, manjši del letne 
sončne doze pa med kopalnimi dopusti,« pojas-
ni dr. Sandi Luft.

KAJ NAM POVE ZAŠČITNI FAKTOR?
SPF (ZF) ali zaščitni faktor kreme nam pove, 

kolikšna je njena zaščita pred UVB-žarki in koliko 
dlje smo lahko na soncu, ne da bi nas opeklo v 
primerjavi z izpostavljenostjo soncu brez zaščite. 
Na primer, če bi nas sonce z nezaščiteno kožo 
opeklo v desetih minutah, lahko z zaščitnim fak-
torjem 30 (SPF 30) dobo izpostavljanja soncu 
podaljšamo na 300 minut. Višji zaščitni faktor po-
meni daljšo zaščito, še vedno pa je pomembno, 
da pred nakupom kreme preverite, ali le-ta za-
gotavlja zaščito pred obema spektroma žarkov, 

torej UVA in UVB. Ločimo torej dve vrsti zaščitnih 
faktorjev, tiste s kemično zaščito, ki vpijajo UV-
-žarke in tiste z mineralno (mehansko oziroma 
fizično) zaščito, ki odbijajo UV-žarke.

»Fizična zaščita z mineralnimi filtri (kamor 
sodita cinkov oksid in titanov dioksid) ima širši 
spekter delovanja, ščiti pred UVA- in UVB-žarki in 
kože ne draži. Titanov dioksid in cinkov oksid sta 
tudi veliko bolj vzdržljiva od sintetičnih izdelkov 
in je zato nanos zaščitne kreme potreben red-
keje (razen, če se obrišemo, zdrgnemo z brisa-
čo, po kopanju itd., saj se ti filtri ne absorbirajo, 
temveč ostajajo na koži),« pojasni Diana Vlahinič.

Pri kemičnih filtrih (ki so v sintetičnih kremah 
za zaščito pred soncem) lahko težave nastane-
jo že, ko je koža, na katero smo nanesli kemične 

filtre, izpostavljena soncu. »Z izpostavljenostjo 
soncu se začnejo dogajati kemične reakcije na 
nivoju aktivnih in neaktivnih sestavin ter kože. 
Kot posledica se lahko pojavijo vnetja, alergijske 
reakcije, spremembe pigmenta in fotogenoto-
ksični učinki (spremembe DNK-ja). Nekatere se-
stavine so lahko tudi fototoksične, kar pomeni, 
da z izpostavljenostjo soncu lahko postanejo 
toksične,« opozarja sogovornica.

NANODELCI – ŠKODLJIVI ALI NE?
Mnogi se sprašujejo, ali so kreme s tako ime-

novanimi nanodelci res škodljive. »Obstajajo štu-
dije, ki potrjujejo, da lahko manjši del nanodel-
cev prodre skozi kožo, a obenem tudi študije, ki 
dokazujejo, da nanodelci ne prodrejo skozi kožo, 



REVIJA ZDRAVJE  |  27

tema meseca kreme za sončenje

Uporaba kemičnih filtrov v kremah za 
sončenje lahko povzroča škodo ne le na 
ljudeh, temveč tudi v naravi. Eden bolj 
perečih problemov je uničevanje koral-
nih grebenov. »Ocenjujejo, da se vsako 
leto med 6000 in 14.000 ton sončnih 
krem spere s plavalcev, potapljačev in 
»snorkljarjev« v okolje koralnih grebenov. 
Še večje onesnaženje obalnih območij s 
sončnimi kremami povzročajo odpadne 
vode, ki vsebujejo sestavine sončnih 
krem,« pravi svetovalka tradicionalne kitaj-
ske medicine. Zaradi kemikalij v nekaterih 
kremah je lahko ogroženih do 10 odstot-
kov svetovnih koralnih grebenov, saj nova 
študija razkriva, da lahko že zelo majhna 
količina teh kemikalij povzroči poškod-
be koralnega grebena. Našteje tudi štiri 
pogoste sestavine sončnih krem, ki so se 
v študiji izkazale kot potencialno škodljive 
za koralni greben v izredno nizkih koncen-
tracijah:
• oksibenzon (benzophenon-3, BP-3): 

kemični filter, ki ga najdemo v nekate-
rih sončnih kremah, lahko moti koralno 

reprodukcijo, povzročal naj bi beljenje 
koral in lahko poškoduje DNK koral;

• butilparaben – konzervans, ki se 
nahaja v različnih kremah in sončnih 
kremah, lahko povzroča beljenje koral;

• oktinoksat (ethylhexyl metho-
xycinnam) – kemični filter v nekate-
rih sončnih kremah, prav tako lahko 
povzroča beljenje koral;

• 4-metilbenziliden kamfor (4MBC) 
– kemični filter v nekaterih sončnih 
kremah lahko povzroča beljenje koral. 
Dovoljen je v Evropi in Kanadi, ne pa 
tudi v ZDA in na Japonskem.

»Oksibenzon je vmešan v več kot 3500 
sončnih kremah širom sveta in se nahaja 
tudi v nekaterih priljubljenih znamkah 
krem za sončenje. Raziskovalci seveda ne 
spodbujajo kopalcev, da bi prenehali z 
uporabo krem, ki ščitijo pred poškodba-
mi sonca, temveč spodbujajo kupce, naj 
premislijo, kakšno sončno kremo kupijo, 
preden se odpravijo v ocean. Sončne 
kreme s titanijevim dioksidom in cinko-

vim oksidom, torej mineralnimi filtri, niso 
pokazale prav nobenih škodljivih učinkov 
na korale, kot poroča NPS (Natonal Park 
Service). Dodatno lahko kopalci kožo 
zgornjega dela telesa zaščitijo z majicami 
ali drugimi oblačili z dolgimi rokavi in tako 
porabijo manj krem. Zavedati se moramo, 
da so korale eden najbolj dragocenih 
in raznolikih ekosistemov na Zemlji in 
so ključnega pomena tudi za dobro-
bit drugega morskega življenja. (Press 
release študije: www.haereticus-lab.org/
story_content/ecotox-sunscreen-lotion.
pdf, študija: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC2291018)

Z uporabo naravnih sončnih krem, ki vse-
bujejo le naravne konzervanse in naravne 
neaktivne sestavine, za zaščito pred son-
cem pa vsebujejo le naravna mineralna 
zaščitna filtra (titanijev dioksid in cinkov 
oksid), ki ne predstavljata grožnje koralne-
mu grebenu, boste poskrbeli za učinko-
vito in varno zaščito zase in za morski 
ekosistem,« še poudari sogovornica.

KREME SO ŠKODLJIVE ZA KORALNE GREBENE

vsaj ne v količini, ki bi vzbujala skrb. Nanodelci 
so problematični predvsem, če bi jih vdihnili, 
saj lahko poškodujejo pljuča, ali če bi jih zauži-
li, saj lahko poškodujejo prebavni trakt, čeprav 
obenem ne obstaja študija, ki bi pokazala, da bi 
uporabniki preko takšnega proizvoda lahko po-
goltnili dovolj veliko količino, da bi le-ta povzro-
čala skrb. Mnenja in študije so deljene, sama pa 
vseeno svetujem, da potrošniki uporabljajo le 
naravne kreme z mineralnimi filtri, ki niso v na-
nodelcih, ki bi potencialno lahko povzročali te-
žave,« pojasni Diana Vlahinič.

Pred nakupom kreme za sončenje je vse-
kakor dobro, da temeljito preberemo, katere 
sestavine vsebuje. »Moj nasvet je, naj kupci 
uporabljajo samo naravne sončne kreme, ki 
vsebujejo le naravna mineralna filtra (cinkov 
oksid in/ali titanijev dioksid), ki nista v nano-
delcih, izdelek pa naj ima zraven le naravne 
sestavine in naravne konzervanse (je torej tudi 
brez parabenov in drugih sintetičnih sestavin). 
Takšnih naravnih sončnih krem je v primerjavi 
s sintetičnimi v resnici zelo malo na tržišču,« še 
pojasni sogovornica.

SONCE NI NAŠ SOVRAŽNIK
Seveda moramo biti pri izpostavljanju 

sončnim žarkom previdni, a sonce je tudi nuj-
no potrebno za naše življenje in izogibanje 
soncu za vsako ceno tudi ni dobro. Seveda pa 
se mu je treba nastavljati zmerno in poskrbe-
ti, da ne pride do vnetij, opeklin in poškodb 
kože. Poleg dobre naravne mineralne kreme si 
lahko pomagamo tudi z lahkimi bombažnimi 
oblačili, pokrivali, sončnimi očali in umikom 
v senco v času, ko je sonce najmočnejše, še 
posebej, če smo svetlopolti in nas sonce hitro 
opeče. Svetovalka tradicionalne kitajske me-
dicine svetuje tudi, da telo krepimo tudi od 
znotraj s primerno prehrano, ki vsebuje veliko 
betakarotena, in s tem, da poskrbimo za mo-
čan imunski sistem. »Encim superoksid dis-
mutaza (SOD), ki ga imenujemo tudi »encim 
življenja«, z leti v našem telesu upada. Njego-
va naloga je med drugim tudi ta, da spreminja 
proste radikale v neškodljive molekule. Zelo 
hitro jih nevtralizira, saj je zelo učinkovit. Pre-
hranski dodatki, ki vsebujejo SOD, lahko zaradi 
tega občutno zmanjšajo UV-poškodbe, še po-

sebej pri svetlopoltih ljudeh. Tudi astaksantin 
je zelo močan antioksidant, ki sodi v skupino 
karotenoidov in je lahko veliko bolj učinkovit 
kot beta-karoten in lutein pri preprečevanju 
UV-fotooksidacije lipidov. Raziskave kažejo, 
da naravni astaksantin iz posebnih alg ščiti 
pred UVA-induciranimi spremembami DNK-ja 
in deluje kot nekakšna »notranja zaščita pred 
soncem«. Nujno pa je tudi, da poskrbimo za 
zadosten vnos tekočin,« še doda.

Zmernost je pravi odgovor za vse stvari v 
življenju, tudi za izpostavljanje soncu. Torej 
tudi panično skrivanje pred vsakim sončnim 
žarkom od pomladi pa do pozne jeseni ali še 
dlje ni dobro. Seveda tudi ni rešitev, da smo 
vse leto skriti v notranjih prostorih in potem 
želimo v 14-dnevnem dopustu nadoknaditi 
vse − v tem primeru bomo kvečjemu pridelali 
opekline, poškodbe kože in takšno ravnanje je 
zdravju nevarno. In kaj storiti, če se znajdete 
sredi poletja na plaži brez kreme za sončenje? 
Umaknite se v senco in nanesite na kožo koko-
sovo olje ali kakavovo maslo, ki kožo nekoliko 
zaščitita z antioksidanti.


