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Derma Sun
Prisvindende dansk solcreme til hele familien
– beskyttende og allergivenlig
Det er ikke nok, at din solcreme beskytter effektivt mod
solens skadelige stråler. Den skal også beskytte dig mod
unødig kemi, være nem at påføre og åndbar.
Derma Sun er en prisvindende dansk serie af rene,
certificerede solprodukter til hele familien. Uden
parfume og farvestoffer. Solcremerne er samtidig
meget vandfaste og beskytter effektivt mod UVA
og UVB. De er lette i konsistensen og trænger
hurtigt ind i huden uden at fedte.
Alle Dermas solprodukter er Svanemærket,
AllergyCertified og anbefalet af Asthma
Allergy Nordic. Derma Eco Babysollotion
bærer også – som én af de få – den
økologiske Ecocert-certificering.

0%

unødig kemi, fedteri
og sandstress

100%

pleje og beskyttelse

Nyd solen
med omtanke
Du behøver ikke helt at undgå solen, men nyd den med
omtanke. Husk de tre enkle råd fra Kræftens Bekæmpelse
– så er du godt på vej og har fortjent en plads i solen.

Skygge Giv solen en frokostpause
mellem kl. 12 og 15 og søg skygge,
når UV-indekset er 3 eller mere.

Solhat Undgå at blive skoldet. Når huden er rød,
er skaden sket. Dæk bar hud til med tøj og hat,
når solen står højest.

Solcreme Husk solcreme! Den rette
mængde er: Én krop – én håndfuld!
Som regel er faktor 15 nok i Danmark.

Lavet i samarbejde med

Lad
UV-indekset
guide dig
Det er hverken temperatur eller skydække, der afgør, om du
kan blive solskoldet. Det er UV-strålerne, og dem kan man
ikke se med det blotte øje. Og UV-strålernes styrke
varierer alt afhængig af tidspunkt på dagen, og hvor i
verden du befinder dig.

Få UV-indekset med den gratis app ’UVindeks’, og hold dig opdateret på dagens
UV-stråling. UV-indekset fungerer som
en slags termometer for UV-strålernes
styrke, og er UV-indekset 3 eller højere,
skal man være ekstra påpasselig
– med skygge, solhat og solcreme.
Vær også opmærksom på, at
solens stråler reflekteres af
overflader som sand, vand,
beton og græs.

Sommer
dufter af sol
– intet andet
Hos Derma dufter sommer af sol, friske jordbær, blomster
og hav. Alle vores solcremer er nemlig parfumefri, da
parfumestoffer kan være allergifremkaldende. Derma er
et sikkert valg, men har du glemt din Derma-solcreme,
kan du stadig undgå parfume.

Sådan undgår du parfume i solcremen

1.

Se efter ordene ’parfumefri’, ’uparfumeret’,

’ingen parfume’ og ’ikke tilsat parfume’. Så er du
på den sikre side, hvad angår parfumestoffer.

2.

Kig efter ordene ’parfume’, ’parfum’

og ’aroma’ i indholdsdeklarationen. Står
de der, så find en anden solcreme.
Naturlig aroma er ikke bedre end al
mulig anden aroma – begge dele
kan give allergi!

Undgå
de værste
parfumestoffer
Rundt om i verden er parfume i solcremer meget
populært. I udlandet kan det være svært at tyde, om
produktet er parfumefrit, men her er en liste over 26
parfumestoffer, du helst skal undgå. Står de på
indholdsdeklarationen, så find en anden solcreme.
• Alpha-Isomethyl Ionone

• Evernia Furfuracea
(Treemoss) Extract

• Amyl Cinnamal
• Amylcinnamyl Alcohol

• Evernia Prunastri
(Oak moss) Extract

• Anise Alcohol
• Benzyl Alcohol

• Farnesol

• Benzyl benzoate

• Geraniol

• Benzyl Cinnamate

• Hexyl Cinnamal

• Benzyl salicylate

• Hydroxycitronellal
• Hydroxyisohexyl

• Butylphenyl
Methylpropional

3-Cyclohexene
Carboxaldehyde

• Cinnamal
• Cinnamyl Alcohol

• Isoeugenol

• Citral

• Limonene

• Citronellol

• Linalool

• Coumarin

• Methyl

• Eugenol

2-Octynoate


Kilde: Miljøstyrelsen
www.mst.dk

Kend dit solfilter
Et solfilter beskytter dig mod solens skadelige UV-stråler.
Solcreme fås med både fysisk og kemisk filter. Sådan virker de:

Det fysiske solfilter lægger sig som en film oven på
huden, som beskytter huden ved at absorbere, sprede
og reflektere UV-strålerne.

De kemiske solfiltre kan ikke ses. De virker i de
yderste hudlag, absorberer UV-strålerne og
beskytter således mod solens skadelige stråler.
Nogle kemiske solfiltre kan være allergifrem
kaldende. Så vælg de rigtige.

Husk, at sol giver D-vitamin!
D-vitamin er vigtig for at kunne optage kalk
og opbygge stærke knogler. Nyd solen
med filter på – så danner du D-vitamin
uden at risikere solens skadelige stråler.

Vælg det
rigtige solfilter
– for din sundheds skyld
Derma har valgt fem solfiltre, som er godkendt af Svanemærket,
AllergyCertified og Asthma Allergy Nordic, og dermed de
mest skånsomme for dig og miljøet.

Har du glemt din Derma-solcreme,
så gå efter de gode solfiltre:
Fysisk solfilter
• Titanium Dioxide
Kemiske solfiltre
• Ethylhexyl Triazone
• Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine
• Diethylhexyl Butamido Triazone
• Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

Undgå!
• Solfiltret 4-MBC (4-methylbenzylidene
camphor) er under mistanke for at være
hormonforstyrrende, og det frarådes
til gravide, ammende og børn under
12 år. I Danmark kan man ikke
købe solcreme med 4-MBC, men
det sælges stadig i udlandet.
• Solfiltret Octocrylene kan
give allergi hos børn, så
vælg en solcreme uden.

Vælg det
rigtige solfilter
– for miljøets skyld
Vidste du, at den solcreme, du smører dig med inden en
snorkletur, kan skade de skrøbelige koraler? Det kan den,
hvis den er én af de over 3.500 forskellige solcremer, der
indeholder kemikaliet Oxybenzone som UV-filter.
Der er naturligvis ingen af Derma Sun-solcremerne, som
indeholder Oxybenzone som solfilter. Alle Derma Sunprodukter er nemlig certificeret med Svanemærket og
dermed et trygt valg for dig, der gerne vil passe på
både dig selv, miljøet og havmiljøet. Svanemærket
er din garanti for, at vores solcremer forurener
mindst muligt og ikke indeholder kendte
miljøbelastende stoffer, inkl. Oxybenzone.

Solfilter er godt,
men kun når
solen skinner
Huden i ansigtet er særlig udsat og kræver ekstra pleje
og beskyttelse for at stå imod solens stråler. Der er dog
ikke behov for solfaktor hele året i Danmark. Alligevel
indeholder en del kosmetikprodukter – dagcremer,
foundations, læbestifter mv. – unødvendige UV-filtre
og dermed unødig kemi.

Vil du være sikker på optimal
solbeskyttelse, så husk:
• Kosmetikprodukter med UV-filtre er ikke et
alternativ til solcreme , da man ofte ikke
bruger nok til at opnå den angivne SPF.
• Det kan variere, hvor meget beskyttelse et
kosmetikprodukt med UV-filter reelt giver,
da de ikke skal testes som solcreme.
• Selv certificerede solfiltre kan være
problematiske for sundheden og
miljøet. Brug dem derfor kun,
når der er et reelt behov for
solbeskyttelse.
• Benyt solcreme, når
UV-indekset er over 3.

Solcreme
– hvor meget
er for lidt?
Tommelfingerreglen er: én krop, én håndfuld. Og det er
ikke så lidt endda. Mængden af solcreme er vigtig. Bruger
du for lidt, reduceres den anførte solbeskyttelsesfaktor
betragteligt. Og så risikerer du at blive forbrændt.

Det bedste råd er derfor: Smør tykt på!
Undersøgelser viser, at danskerne generelt bruger
mindre end halvdelen af, hvad der anbefales!
Brug din sunde fornuft, når du opholder dig i
solen! Og vær opmærksom på din hudtype,
tid på dagen, hvor du befinder dig, og om
du har badet eller svedt.
Husk også, at solcremen skal have
tid til at trænge ind. Beregn 20-30
min. ’sætte-tid’.

Hygge i skyggen
Skygge er den mest effektive måde at beskytte sig på. Giv
børnene og din egen hud en pause fra solen midt på dagen ved
at søge skygge. Det behøver ikke være kedeligt at holde siesta!

1. Spil et sjovt spil under trækronernes skygge.
Lav fx jeres egen udgave af kryds og bolle med enkle
stykker træ eller sten i forskellige farver.

2.

Byg et sandslot under solsejl, og pynt det med

flotte sten eller strandskaller.

3.

Tegn en tegning under parasollens skygge,

eller dekorér flotte sten og drivtømmer med
tusser eller akrylmaling.

4.

Læs en bog i skyggen – enten

sammen med børnene eller hver for sig.
Hvem elsker ikke en god historie?
Hent mere inspiration på solsikker.com.
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Solcreme
og holdbarhed
Vi går ind for genbrug og minimal spild, men når det
handler om solcreme, skal du være særlig opmærksom.

Varme og snavs påvirker holdbarheden
• Er din solcreme åbnet, er holdbarheden typisk 12
måneder (12M). Hvis solcremen er blevet beskidt,
skiller, skifter farve eller lugter, skal den smides ud,
og du skal have fat i en ny.
• Krukkemærket på bagsiden af din
solcreme indikerer, hvor lang
holdbarheden er efter åbning.
• Er holdbarheden mindre end 30 mdr. i
uåbnet stand, skal solcremen være mærket
med en udløbsdato. Ellers ikke.

Konservering,
der holder
Konservering er vigtig! Ud over, at konservering øger
produkternes holdbarhed, hindrer det samtidig bakterie
vækst i din shampoo, sæbe og solcreme.
Bakterievækst er skidt for sart hud og børneeksem.

Bekymret for konserveringsmidler?
Det behøver du ikke være med Derma. Alle Dermas
solcremer er både Svanemærket, AllergyCertified
og anbefalet af Asthma Allergy Nordic, som hver
især stiller strenge krav til konservering. Derfor
finder du heller ikke problematiske konserverings
midler som bl.a. formaldehyd eller MI i
produkter, der bærer disse tre mærker.

Solcreme kan
misfarve dit tøj!
Det er solfiltrene i solcreme, der farver tøjet. Det gælder for
alle solprodukter, der indeholder beskyttelse mod UVA og
UVB. Vær ekstra påpasselig, når du smører dig selv og
børnene med solcreme, og lad solcremen trænge helt ind
i huden, inden du tager tøj på!

Er uheldet ude:

1.

Smør rigeligt flydende vaskemiddel (til kulørte

tekstiler) direkte på pletten, og lad det virke natten
over, så tøjfibrene får lov til at svulme op.

2.

Vask tøjet efter anvisning på

tekstilmærket.

3.

Gentag processen 2-3 gange.

Bemærk: Det er vigtigt ikke at
anvende vaskemiddel med optisk
hvidt, pletfjerner eller blegemiddel
med klorin, da det forværrer
pletterne og muligheden
for at fjerne dem.

Solcreme kan
fjerne din neglelak
Ja, du har læst rigtigt! Solcreme kan faktisk opløse neglelak!
Men selvom det lyder bekymrende, er der en helt naturlig
forklaring. Det er ganske enkelt olierne i solcremen, der
reagerer med neglelakken. Olierne tilsættes for at holde
UV-filtrene opløste, og disse olier kan påvirke lakerede
overflader som neglelak, billak mv.
Alle vores solcremer er Svanemærket, AllergyCertified
og anbefalet af Asthma Allergy Nordic, og det
betyder, at der er strenge krav til ingredienserne
– og det gælder naturligvis også solfiltrene.
Så du kan være ganske rolig. Selvom det er
upraktisk, er det heldigvis helt ufarligt.

På mærkerne!
Alle Dermas solprodukter er uden parfume og farvestoffer.
De både Svanemærket, AllergyCertified og anbefalet af
Asthma Allergy Nordic.
Dermas Eco Baby Sollotion SPF 30 bærer desuden den
økologiske Ecocert-/COSMOS-certificering.

For miljøet
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. Svane
mærkede produkter indeholder fx ingen stoffer,
mistænkt for at være hormonforstyrrende.
Læs mere om svanemærket på ecolabel.dk

Minimal risiko
for allergi
De to allergimærker – AllergyCertified og Asthma
Allergy Nordic – er din sikkerhed for, at en toksikolog
har foretaget en risikovurdering af hver eneste
ingrediens i produktet og din garanti for minimal
risiko for allergi. Plejeprodukter, der bærer
disse mærker, indeholder ikke andet end det
absolut nødvendige og er ikke tilsat fx
konserveringsstoffer mistænkt for at være
allergifremkaldende, parfume, farve
stoffer* eller anden produktsminke.
Læs mere på
asthmaallergynordic.com
og allergycertified.com.

*Tillades, hvor det
har en funktion.

For økologi og
bæredygtighed
Ecocert er et internationalt mærke med fokus på
økologi og bæredygtighed. Det er din garant for,
at ingredienserne i produktet er fremstillet bære
dygtigt og økologisk, at de er af overvejende
naturlig oprindelse, og at de er plantebaserede.
Samtidig er Ecocert-mærkede produkter helt
fri for syntetiske parfume- og farvestoffer,
nanopartikler og parabener. Ecocert
certificerer både økologisk kosmetik
og naturlig kosmetik. Alle Dermas
Ecocert-certificerede produkter er
certificeret som økologisk kosmetik,
den skrappeste af de to.
Læs på hos ecocert.com/en
og ecocert.com/en/cosmos

Vinder

2016

Derma ansigtssolcreme
SPF 15 · 50 ml
Mellem beskyttelse
Meget vandfast
Nem at smøre på huden
Absorberes hurtigt uden at fedte
Med aloe vera og E-vitamin
Effektiv mod UVA og UVB
Kemiske solfiltre
Parfumefri
100% vegansk

Nomineret

2016

Derma Sollotion SPF 15 · 200 ml
Mellem beskyttelse
Meget vandfast
Absorberes nemt uden at fedte
Med glycerin og E-vitamin
Effektiv mod UVA og UVB
Kemiske solfiltre
Parfumefri
100% vegansk

Derma Sololie Spray SPF 15 · 150 ml
Mellem beskyttelse
Meget vandfast
Lækker, transparent olie
Med E-vitamin og fugtgivende olier
Uden alkohol
Nem at spraye og smøre på
Absorberes hurtigt uden at fedte
Effektiv mod UVA og UVB
Kemiske solfiltre
Parfumefri
100% vegansk

Derma Solspray SPF 20 · 150 ml
Mellem beskyttelse
Meget vandfast
Absorberes hurtigt uden at fedte
Med glycerin og E-vitamin
Effektiv mod UVA og UVB
Kemiske solfiltre
Parfumefri
100% vegansk

Derma Ansigtssolcreme
SPF 30 · 50 ml
Høj beskyttelse
Meget vandfast
Nem at smøre på huden
Absorberes hurtigt uden at fedte
Med aloe vera og E-vitamin
Effektiv mod UVA og UVB
Kemiske solfiltre
Parfumefri
100% vegansk

NYHED

Derma Roll-on
SollotionSPF 30 · 50 ml
Høj beskyttelse
Meget vandfast
Absorberes hurtigt uden at fedte
Let at påføre med roll-on
God til tasken til nem gensmøring
Effektiv mod UVA og UVB
Kemiske solfiltre
Parfumefri
100% vegansk

TESTVINDER
2016 · 2017
2018

Derma SollotionSPF 30 · 200 ml
Høj beskyttelse
Meget vandfast
Absorberes hurtigt uden at fedte
Med glycerin og E-vitamin
Effektiv mod UVA og UVB
Kemiske solfiltre
Parfumefri
100% vegansk

NY
STØRRELSE

Derma SollotionSPF 30 · 500 ml
Høj beskyttelse
Meget vandfast
Absorberes hurtigt uden at fedte
Med glycerin og E-vitamin
Effektiv mod UVA og UVB
Kemiske solfiltre
Parfumefri
100% vegansk

Derma Solspray SPF 30 · 150 ml
Høj beskyttelse
Meget vandfast
Absorberes hurtigt uden at fedte
Med glycerin og E-vitamin
Effektiv mod UVA og UVB
Kemiske solfiltre
Parfumefri
100% vegansk

Vinder

2015

Derma Sololie Spray SPF 30 · 150 ml
Høj beskyttelse
Meget vandfast
Lækker, transparent olie
Med E-vitamin og fugtgivende olier
Uden alkohol
Nem at spraye og smøre på
Absorberes hurtigt uden at fedte
Effektiv mod UVA og UVB
Kemiske solfiltre
Parfumefri
100% vegansk

NYHED

Derma Kids Roll-on
SollotionSPF 30 · 50 ml
Høj beskyttelse
Meget vandfast
Absorberes hurtigt uden at fedte
Let at påføre med roll-on
Specielt udviklet til børns sarte hud
God til tasken til nem gensmøring
Effektiv mod UVA og UVB
Kemiske solfiltre
Parfumefri
100% vegansk

Nomineret

2016

Derma Kids Sollotion
SPF 30 · 200 ml
Høj beskyttelse
Meget vandfast
Absorberes hurtigt uden at fedte
Specielt udviklet til børns sarte hud
Effektiv mod UVA og UVB
Kemiske solfiltre
Parfumefri
100% vegansk

Vinder

2015

NY
STØRRELSE

Derma Kids Solspray
SPF 30 · 500 ml
Høj beskyttelse
Meget vandfast
Absorberes hurtigt uden at fedte
Specielt udviklet til børns sarte hud
Effektiv mod UVA og UVB
Kemiske solfiltre
Parfumefri
100% vegansk

Vinder

2015

NY
STØRRELSE

Derma Kids SolspraySPF 30
Høj beskyttelse
Meget vandfast
Absorberes hurtigt uden at fedte
Specielt udviklet til børns sarte hud
Effektiv mod UVA og UVB
Kemiske solfiltre
Parfumefri
100% vegansk

Økologisk
certificeret

Derma Eco Baby
Sollotion SPF 30 · 200 ml
Høj beskyttelse
Meget vandfast
Specielt udviklet til
babyers sarte hud
Effektiv mod UVA og UVB
Fysisk solfilter
(ikke-nanoform)
Parfumefri
100% vegansk

NY
STØRRELSE

Derma Sollotion SPF 50 · 100 ml
Høj beskyttelse
Meget vandfast
Med glycerin og E-vitamin
Velegnet til udendørs	aktiviteter/-sport
Absorberes hurtigt uden at fedte
Effektiv mod UVA og UVB
Kemiske solfiltre
Parfumefri
100% vegansk

Derma Solstift SPF 50 · 15 ml
Høj beskyttelse
Meget vandfast
Ideel til næse, ører og læber
Velegnet til udendørs	aktiviteter/-sport
Effektiv mod UVA og UVB
Kemiske solfiltre
Parfumefri

96%
aloe vera

Derma Aftersun
Aloe Vera Gel · 200 ml
Fugtgivende pleje efter
ophold i solen
Indeholder 96 % aloe vera
Køler og beroliger solbrændt hud
Beskytter mod udtørring
Absorberes hurtigt uden at fedte
Efterlader huden blød og smidig
Parfumefri
100% vegansk

Nu med
aloe vera

Derma Aftersun Lotion · 200 ml
Fugtgivende pleje efter
ophold i solen
Beroliger solbrændt hud
Beskytter mod udtørring
Absorberes hurtigt uden at fedte
Efterlader huden blød og smidig
Med aloe vera, sheabutter,
glycerin og E-vitamin
Parfumefri
100% vegansk

0% unødig kemi
100% respekt for din krop
og vores natur
Derma er dansk produceret af DermaPharm
og resultatet af snart 40 års erfaring med
miljø- og allergimærket hudpleje. Vi
arbejder hele tiden på at forbedre
vores produkter og stræber efter at
skabe den bedste og mest skån
somme hudpleje. For din, miljøets
og fremtidens skyld.
Se hele Dermas sortiment på
www.derma.dk.
/Derma.dk
derma_official
#DermaDK

