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GODE RÅD 

TIL EN SUND OG 
SOLSIKKER BABY



SØG SKYGGE
1  Søg skygge mellem kl. 12-15, når solen står højest.

2  Små børn, som ikke kan kravle eller gå, bør aldrig opholde sig i direkte sol,  
og skal anbringes i skyggen.

3  Vælg en barnevogn eller klapvogn, hvor kalechen, og evt. en parasol, kan  
indstilles, så barnet altid er i skygge for direkte sol.

4  Husk, at man selv i skygge kan være udsat for UV-stråling fra himlen eller 
UV-refleksion fra vand, sand, beton og græs.

NYTTIGE RÅD, SOM HJÆLPER DIG 
TIL EN SUND OG SOLSIKKER BABY10

SOLCREME SKAL OGSÅ HAVE SKYGGE
Hvis solcreme udsættes for høj varme – fx i en varm bil eller i solen på stranden 
– øges risikoen for, at solcremen tager skade. Så opbevar din solcreme i skyggen.



BRUG SOLHAT, TØJ OG BRILLER
5  Brug solhat med bred skygge, der dækker hoved og ører og skygger for ansigt og nakke.

6  Klæd dit barn i tøj, der dækker arme og ben. Løstsiddende tøj af tætvævet stof 
giver bedst beskyttelse og er køligt, når det er varmt. Solbriller giver god  
beskyttelse mod UV-stråling og skader i øjnene.

OBS! SOLCREME KAN FARVE DIT TØJ
Det gælder for alle solprodukter, der indeholder beskyttelse mod UVA og UVB. 
Vær derfor påpasselig, når du smører med solcreme, og lad solcremen trænge 
helt ind, inden du tager tøj på! 



Vælg svanemærket, 
uparfumeret og 

allergivenlig 
solbeskyttelse*

HUSK SOLCREME
7  Smør dit barn med vandfast solcreme, der beskytter mod både UVA- og UVB-stråler, 

min. faktor 15, på de dele af kroppen, der ikke er dækket af tøj og hat. Husk nakke, 
næse, ører, ansigt og de små barnefødder.

8  Smør rigeligt på: Én krop – en håndfuld (børn ca. 20 ml). Bruger du for tyndt et 
lag, nedsættes beskyttelsen betragteligt! 

9  Smør jer ind i solcreme, inden I skal ud, og gerne to gange med 15-20 minutters 
mellemrum. Så opnår I en bedre dækning og færre helligdage. Smør igen, hvis 
dit barn har badet eller svedt.

10  Vælg en solcreme, der er svanemærket, uparfumeret og allergimærket.*

Vinder
2015

OGSÅ ØKO-
CERTIFICERET

*Kilde: Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne



ASTMA-ALLERGI DANMARK / ALLERGYCERTIFIED
Allergimærkerne er din garanti for, at produkterne har minimal 
risiko for at give allergiske reaktioner og hudirritationer. Solprodukter, 
der bærer disse mærker, er fx ikke tilsat parfume og farvestoffer.

SVANEMÆRKET
Svanen er det nordiske miljømærke. Mærket er din garanti for, at der 
tages særlige hensyn til miljøet og din sundhed, og at kvaliteten er 
lige så god som – eller bedre end – sammenlignelige produkter. 
Svanemærkede produkter indeholder fx ingen stoffer, der er mistænkt 
for at være hormonforstyrrende på EU’s liste.

ECOCERT
Ecocert er din garant for, at produkterne indeholder økologiske 
ingredienser og er baseret på  ingredienser, som er fremstillet 
bæredygtigt, af naturlig oprindelse og er plantebaserede.
Samtidig er Ecocert-mærkede produkter helt fri for syntetiske 
parfume- og farvestoffer, nanopartikler og parabener.

DK
Gå efter de danskproducerede plejeprodukter, hvis du  
bekymrer dig om miljøet. Det er din garanti for minimalt 
CO2-fodaftryk og miljøbelastning.

PÅ MÆRKERNE FOR DIG OG DIN BABY

Perfekte til strandtasken, 
fordi produkterne har 
alle de certificeringer, 

du kigger efter, når du lige 
er blevet mor. 



VÆLG DEN RETTE SOLCREME

BABYER 
DERMA ECO BABY
SOLLOTION SPF 30

 Specielt udviklet til babyers sarte hud
 Uden parfume
 Svanemærket, allergimærket  
og øko-certificeret

 Med fysisk filter, som lægger sig oven  
på huden som en hvid film og reflekterer 
solens stråler

 Meget vandfast
 Effektiv mod UVA og UVB
 Aldersgruppe: 0+

BØRN
DERMA KIDS
SOLLOTION SPF 30/ 
SOLSPRAY SPF 30

 Specielt udviklet til børns sarte hud
 Uden parfume
 Svanemærket og allergimærket
 Med kemisk filter, som absorberer  
UV-strålerne og beskytter mod dem

 Meget vandfast
 Effektiv mod UVA og UVB
 Aldersgruppe: 0+

VOKSNE
DERMA SOLLOTION SPF 15, 30, 50
DERMA SOLSPRAY SPF 20, 30
DERMA SOLOLIE SPF 15, 30
DERMA ANSIGTSSOLCREME SPF 15, 30
DERMA SOLSTIFT SPF 50

 Meget vandfast
 Effektiv mod UVA og UVB
 Absorberes hurtigt uden at fedte
 Uden parfume
 Svanemærket og allergimærket
 Med kemisk filter, som absorberer UV-strålerne og beskytter mod dem
 Indeholder gode fugtgivere

Vinder
2015

OGSÅ 
ØKOLOGISK

CERTIFICERET

Vinder
2016

Vinder
2015



SOLHELTEN SILLE 
Læs den søde historie om Sille 

Solhelt. Dowload den gratis 
højtlæsningsbog på 

www.solsikker.com/minibog

BLIV SOLSIKKER
VIDSTE DU, AT:
Børneulykkesfonden og Derma lancerede solkampagnen SolSikker i 2015. Siden har over 
120.000 dagpleje- og børnehavebørn deltaget i kampagnen. SolSikker-kampagnen har 
til formål, gennem leg og læring, at klæde børn godt på til at omgås solen med omtanke.

Kampagnen kører hvert år fra april til juni. Se mere på www.solsikker.com.



NYT DESIGN 
TIL DERMA-SERIEN
Løbende designskift 

i 2018

TIL HELE FAMILIEN
NYHED!

TIL MOR OG FAR

RENE, PARFUMEFRI PRODUKTER TIL HVERDAG
TIL BABY

NYHED!



Vil du høre mere om ’hudpleje med holdning’, 
få tips til sund, blød og velplejet hud samt 
inspiration til gode hverdagsvaner uden 
parfume og unødig kemi, så følg Derma på 
Facebook og Instagram.

DERMA.DK    /DERMA.DK    DERMA_OFFICIAL    PRODUCERET I DANMARK
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