
POPRVÉ DO SOLÁRIA

Ať již jste se rozhodli načerpat vitamin D, prodloužit si 
bronzové opálení z léta, připravit se na nápor 
slunečních paprsků na exotické dovolené či na zimní 
dovolené na horách nebo pod dozorem profesionálů 
získat příjemnější vzhled pro obchodní jednání, rady 
pro nováčky přijdou zaručeně vhod každému.

MMějte na paměti, že SOLÁRIUM = SLUNÍČKO. Neexis-
tuje žádný rozdíl mezi UV zářením ze sluníčka a ze 
solária, proto se v soláriu opalujte stejně zodpovědně 
jako na sluníčku. Správné je pravidelné rozumné 
opalování na málo minut. Vyvarujte se za každou cenu 
spálení kůže!

JDEME POPRVÉ DO SOLÁRIA

- Na solárium, stejně jako na sport, divadlo nebo oběd, 
si udělejte čas = nespěchejte, uvolněte se.

- Vyberte si solárium, které Vám nejvíce vyhovuje, jsme 
tu pro Vás 7 dní v týdnu.

- Doporučujeme si termín opalování rezervovat tele-
fonicky ve studiu.

- Za pobyt v soláriu se platí - můžete zvolit nákup 
zvýhodněné permanentky (sledujte naše akce) nebo 
platit za pobyt jednorázově.

RADY A TIPY



NECHTE SI SESTAVIT INDIVIDUÁLNÍ 
OPALOVACÍ PROGRAM

- Náš vyškolený personál se Vás při vstupu do solária 
ujme a vše Vám řádně vysvětlí. Sestaví Vám na základě 
Vašeho typu kůže a stupně opálení individuální opalo-
vací program. Pokud s opalováním začínáte, je třeba ze 
začátku absolvovat 6 – 10 návštěv během 2 – 4 týdnů, 
kdy si vytvoříte požadované opálení a následně si ho 
návštěvami 1x týdně udržujete. 

- Doporučujeme si s sebou vzít ručník a solární kosme-
tiku, která pomáhá přirozenému hnědnutí, ale i chrání 
a regeneruje pokožku.

- Kosmetiku si můžete vybrat s naším personálem při 
první návštěvě. V nabídce jsou i testovací balení na 
jedno použití.

- V solárním studiu jsou k dispozici nápoje k 
   zakoupení.

- Doba opalování v soláriu je cca 6-20 minut dle inten-
zity a typu Vaší pokožky. Náš personál Vám poprvé 
nastaví solárium dle Vašeho fototypu kůže, při dalších 
návštěvách již dle statistik Vašeho opalování.

- Většina našich solárií je vybavena zvukovým dopro-
vodem, který si upravíte dle libosti pro navození 
relaxace a pohodlí.

- Pokud nemáte rádi polohu v leže, můžeme nabídnout 
i solária na stání, popř. i solária s aktivním pohybem 
tzv. vibraplate (opalujte se a hubněte).

- Ochranné brýle na oči obdržíte u našeho personálu 
před sluněním a je třeba je vždy používat.



Označení: keltský typ (2%)

Popis: kůže velmi světlá, pihy hojné, vlasy 
červenavé nebo blond, oči modré - šedé

Působení slunečního úpalu: vždy

Zhnědnutí: žádné

Reakce pokožky na ozáření sluncem: 
vvysoké riziko spálení, kůže zčervená, nikdy 
neopalovat na slunci ani v soláriu

TYP I

Označení: evropan se světlou kůží (12%)

Popis: kůže světlá, pihy vzácně, vlasy blond 
až hnědé, oči modré, zelené, šedé, hnědé

Působení slunečního úpalu: téměř vždy

Zhnědnutí: sotva až mírně

Reakce pokožky na ozáření sluncem:
vvysoké riziko spálení – téměř vždy, zhnědnutí 
pokožky velmi mírné

TYP II

TYPY KŮŽE



Označení: evropan s tmavou kůží (78%)

Popis: kůže světlá až světle hnědá, pihy žádné, 
vlasy tmavé blond až hnědé, oči šedé, hnědé

Působení slunečního úpalu: vzácně až mírně

Zhnědnutí: progresivně

Reakce pokožky na ozáření sluncem: 
sstřední riziko spálení, progresivní opálení

TYP III

Označení: evropan s tmavou kůží (8%)

Popis: kůže světle hnědá nebo olivová, pihy 
žádné, vlasy tmavě hnědé, oči tmavé

Působení slunečního úpalu: sotva

Zhnědnutí: rychle a hluboko

Reakce pokožky na ozáření sluncem:
sspálení zřídka, opaluje se rychle a do hloubky

TYP IV



Označení: severoafrický typ

Popis: tmavě hnědá, pihy žádné, vlasy tmavé, 
oči tmavé

Působení slunečního úpalu: velmi vzácně

Zhnědnutí: velmi rychle a hluboko

Reakce pokožky na ozáření sluncem: 
vvelmi vzácně se spálí, opaluje se velmi rychle a 
do hloubky, tento typ pokožky má vlastní 
přírodní obranný mechanismuspřírodní 
obranný mechanismus

TYP V

Označení: jihoafrický typ

Popis: velmi tmavá, pihy žádné, vlasy černé, oči 
tmavé, černé

Působení slunečního úpalu: velmi vzácně

Zhnědnutí: vždy se vyskytuje

Reakce pokožky na ozáření sluncem:

TYP VI



DOPORUČENÍ A POKYNY PRO UŽIVATELE 
SOLÁRIÍ

1. Se všemi dotazy se obracejte na náš vyškolený 
personál.

2. Neměli byste navštěvovat solárium, pokud jste 
mladší 18 let nebo patříte k typu kůže I.

3. V případě kožních nemocí nebo chorobných 
reakcích kůže v důsledku ozáření UV zářením konzul-
tujte, prosím Vašeho lékaře.

4. Noste během slunění vhodnou ochranu očí 
(ochranné brýle).

5. Odstraňte všechny kosmetické přípravky, deodor-
anty, parfémy atd., protože tyto ve spojení s UV 
světlem mohou způsobit podráždění kůže a dokonce i 
vyvolat alergické reakce. Rovněž šperky se musí 
odložit!

6. Kdo je v léčení, které vyžaduje přijímání léků, měl by 
konzultovat s lékařem, ve věci snášenlivosti léků s UV 
světlem.

7. Nenanášejte na kůži opalovací krémy. Používejte 
speciální solární kosmetiku pro slunění v soláriu.

88. Denně jen jedno slunění. Dodržujte doporučené 
časy slunění. Tyto se musí přizpůsobit druhu přístroje 
a Vašemu typu kůže. Dodržujte bezpečnostní pokyny 
na přístroji.

9. Vyvarujte se zarudnutí kůže (sluneční úpal). Dojde-li 
ke zrudnutí kůže, musí se časy pro ozařování zkrátit. 

1010. Ošetřete Vaši pleť po slunění speciálním zvlhčo-
vacím mlékem.



JAK SE KŮŽE OPALUJE

Naše přirozená barva kůže je dána množstvím 
melaninu v kůži. Existence a množství melaninu je u 
všech lidí závislá na genetických předpokladech. Když 
je naše pokožka vystavena UV záření, začínají melano-
cyty - buňky nacházející se hluboko v naší kůži - 
vytvářet více melaninu.

Během následujícího zhnědnutí vystupuje melanin na 
povrch kůže a vytváří opálení.

UV záření způsobuje kromě jiného i zesílení vnější 
vrstvy kůže, čímž si naše tělo vytváří přirozenou 
ochranu před UV zářením a před spálením kůže.

LLidé na UV záření reagují různě. Snědá pokožka pro-
dukuje melanin rychleji. Pokožka velmi světlých lidí 
obsahuje melaninu velmi málo, dokonce když je tato 
pokožka vystavena UV záření, neprodukuje žádný 
melanin. Proto se tito lidé s typem kůže I neopálí ani 
na slunci ani v soláriu.

Jestliže přirozený opalovací proces proběhne příliš 
rychle, vede to ke spálení kůže. Naše pokožka má pro 
tyto případy vlastní regenerační mechanismus, ale 
pokud dojde ke spálení pokožky často, může se tento 
mechanismus vyčerpat a může dojít k nevratnému 
poškození pokožky.



Jaké výhody nabízí opalování v soláriu?

Solária nabízejí kontrolovanou cestu k zhnědnutí a 
mohou zajistit a zachovat dostatečnou hladinu 
Vitaminu D.

PPři opalování na slunci je tělo vystaveno různé inten-
zitě slunečního záření. Ta závisí na ročním období, 
denní době, místě pobytu apod. Zarudnutí či spálení 
kůže je třeba se vždy vyvarovat, protože může kůži 
poškodit!

V soláriu můžete využívat řízený systém bezpečného 
opalování, individuálně pro každý typ kůže s maximál-
ním zamezením přetížení a spálení kůže.

Při opalování v soláriu umíme na základě typu kůže a 
typu solária vytvořit individuální opalovací program, 
který zamezí nadměrnému opalování a spálení kůže.

Krásné opálení a Vitamin D - ANO! Spálení kůže – NE!



SLUNEČNÍ SVĚTLO

Čtyři základní přírodní živly, na kterých závisí náš 
život, jsou vzduch, voda, půda a sluneční záření. Kdy-
bychom jeden z těchto živlů neměli, přestali bychom 
jako lidstvo existovat.

Bez slunce není život - ale příliš mnoho slunce také 
není dobré.

Sluneční světlo „ultrafialové záření“ - UVC, UVB a UVA 
je vyzařováno sluncem a UV-trubicemi. UVC záření, 
které je pro lidi nebezpečné, je ozónovou vrstvou v 
horní části atmosféry a v UV trubicích zcela odfiltro-
vané. Část UVB záření (může způsobit spálení kůže a 
poškození očí) a UVA záření dopadá na zemský povrch. 
Jeho síla závisí na úhlu dopadu – geografické poloze, 
rročním období a denní době.

UV paprsky jsou neviditelné. O prázdninách jsou lidé 
často vystaveni různé intenzitě slunečního záření, 
často bez znalosti jeho aktuální síly.

Trubice v soláriu simulují slunce a vyzařují UVA a UVB 
záření. Jdou ale ještě o krok dál, protože mají kontrolo-
vaný výkon a vyvážené spektrum záření, minimalizují 
riziko spálení kůže a maximalizují opalovací efekt. Jak 
všichni víme, slunce nelze regulovat.

Výroba solárních trubic je neustále přizpůsobována 
novým vědeckým výzkumům a poznatkům o účincích 
UV záření.



PROCES OPALOVÁNÍ
PROCES ZHNĚDNUTÍ

Nyní UV záření je odpovědné za proces zhnědnutí 
kůže. Dopadá-li světlo na naše tělo, přijímá kůže 
paprsky UV-A a UV-B, které podle vlnové délky 
pronikají do různé hloubky. Krátkovlnné světlo UV-B 
způsobí v horní oblasti (pokožka/epidermis) 
ffotochemické reakce, dlouhovlnné záření UV-A působí 
naopak v hlubších vrstvách (škára/dermis). UV-B 
světlo stimuluje melanocyty k ochraně před V-zářením 
ke zvýšení produkce melaninu než normálně.

MMelanin vzniká oxidací aminokyseliny tyrozinu v 
melanozómech pigmentových buněk. Přes delší 
nervové podněty (dendrity) rozdělují melanocyty 
zrnka pigmentu (melanozómy) zbylým buňkám 
(keratinocyty) epidermis, které se ve tvaru ochran-
ného krytu ukládají nad buněčná jádra. Tento proces 
se označuje jako melanogeneze.

Teprve souhrou záření UV-B a UV-A – tvorba pigmentu 
a tmavnutí pigmentu se dociluje dlouhodobě 
přetrvávající krásné kosmetické zhnědnutí bez spálení 
kůže.



ZÁŘENÍ UV ZPŮSOBUJE RŮZNÉ 
FOTOCHEMICKÉ REAKCE:

SOUHRN FUNKCÍ ZÁŘENÍ UV-B:

Při nepřímé (zpožděné) pigmentaci způsobuje záření 
UV-B mezi 280 a 315 nm aktivaci melanocyt U, ve 
spojení s tyrozinem tvorbu pigmentu melaninu. Nově 
vytvořený a nejprve ještě slabě zbarvený melanin se 
transportuje přes kanály a do povrchu kůže. Pro tento 
proces je dostatečné dávkování UV-B pod prahem 
zrudnutí kůže (sluneční úpal). Kromě nutnosti v 
prprocesu hnědnutí je záření UV-B odpovědné za tvorbu 
takzvaných světelných mozolů, ztluštění rohové 
pokožky, které kromě vlastního ztmavnutí kůže působí 
jako ochrana proti UV záření.

Přímá pigmentace (okamžité zhnědnutí) nastupuje 
bezprostředně po působení světla bez slunečního 
úpalu. Je vyvoláno zářením UV-A (až do 400 nm) a 
zůstává zachováno až 24 hodin. Přímá pigmentace 
vzniká oxidací a pozdějším ztmavnutím slabě zbar-
veného předstupně melaninu. Teprve souhrou záření 
UV-B a UV-A – tvorba pigmentu a tmavnutí pigmentu 
sse dociluje dlouhodobě přetrvávající krásné 
kosmetické zhnědnutí bez spálení kůže.

Záření UV-B (280-315 nm) je odpovědné za aktivaci 
melanocytů pro tvorbu melaninu (nepřímá 
pigmentace) a při předávkování za zrudnutí kůže 
(erytrém).



SOUHRN FUNKCÍ ZÁŘENÍ UV-A:

Záření UV-A (315-400 nm) je odpovědné za přímou 
pigmentaci (okamžité zhnědnutí).



JAK SE SPRÁVNĚ OPALOVAT?

Je opalování zdravé či nikoliv? Vše záleží na míře, s 
jakou tak činíme. Mírné opalování je zdravé a 
prospěšné, protože vytváří pro dobré zdraví nezbytný 
Vitamin D. Naopak spálení kůže a nadměrné opalování 
může kůži poškodit. Proto je vždy důležité se za 
každou cenu vyvarovat spálení kůže. A naopak, 
opalovat se mírně - tak, aby tělo získalo dostatečné 
mnmnožství Vitaminu D pro naše zdraví a Vy nádherné 
jemné opálení.



STAVBA KŮŽE
JAK FUNGUJE PROCES ZHNĚDNUTÍ?

Abychom mohli porozumět procesu zhnědnutí, 
musíme znát stavbu naší kůže. I když to zní překvapivě 
– kůže je největším orgánem těla. Je nejdůležitějším 
kontaktním místem člověka k jeho životnímu pros-
tředí. Kůže nás chrání nejen před vnějšími vlivy, ale 
plní také četné funkce v látkové výměně.

ŠKÁRA (CORIUM)

Kompaktní vazivová tkáň je ve střední oblasti dermis a 
skládá se z elastinu (2%) a kolagenových vláken 
(98 %). Přímo pod epidermis jsou cévy, které 
transportují kyslík a produkty látkové výměny. Navíc 
má horní dermis četné nervy, jejichž prostřednictvím 
se vnímají podněty při dotyku, svědění, bolesti, teple 
a chladu.

PODKOŽÍ

Podkoží se skládá převážně z tukových buněk, které 
jsou obklopené volnou vazivovou tkání. Tato vrstva 
kůže slouží jako ochrana proti teplu a chladu, polštář 
a zásobárna živin.



EPIDERMIS SE SKLÁDÁ ZE ČTYŘ VRSTEV:

1. Rohová pokožka se skládá z odumřelých buněk.

2. Ve vrstvě ostnitých a zrnitých buněk začínají 
mezibuněčná vlákna rohovatět.

3. Bazální vrstva. Zde se tvoří nepřetržitě nové buňky.

4. Pigmentové buňky (melanocyty) jsou v bazální 
vrstvě buněk.



Jak chránit tetování v soláriu?

Pokud je tetování čerstvé a kůže není plně 
zregenerována neměla by se UV záření vystavovat. 
Pokud je již tetování starší a kůže plně pořádku 
aa chcete si toto místo chránit, postupujte stejně jako 
když se opalujete na sluníčku. V našem studiu 
nabízíme speciální krémy nebo tyčinky určené přímo 
na tetovanou kůži. Tetování lze i překrýt ručníkem 
nebo pod tričko. Na ostatní části těla používejte 
kvalitní krém do solária. Ve studiu Vám rádi poradí.



Solárium na problematickou pleť

ANO, z reakcí zákazníků víme, že pravidelné mírné 
opalování jim pomáhá zlepšovat kvalitu pleti. 
Zákazníci si velice chválí solárium při péči o akné, 
lupénku, atopické ekzémy aj. Tvoří se výrazně méně 
aa uvádějí, že mají kůži vláčnější. Rozumné využívání 
UV záření je při akné a jiných kožních problémech 
všeobecně doporučováno a i v našich studiích je 
skupina zákazníků, kteří z těchto důvodů pravidelně 
navštěvují solárium, protože jim to pomáhá.



MED

Návštěva solária je čas potřebný k dosažení MED (min-
imální erytémové dávky). MED je taková dávka 
UV-záření, která nezpůsobí začervenání a spálení kůže. 
Doba opalování závisí na typu solária, typu kůže 
návštěvníka a stupni jeho opálení.



VITAMÍN D

V medicínských a vědeckých kruzích není pochyb 
o tom, že 90% potřebného    Vitaminu D naše tělo 
přijímá přirozenou cestou ze slunečního záření přes 
kůži.

Vitamin D je nezbytný pro naše dobré zdraví. Většina 
Evropanů dostává velmi málo Vitaminu D, zejména 
vv zimních měsících, protože sluneční světlo obsahuje 
příliš málo ultrafialového záření. Stravou přijímáme 
pouze 10% Vitaminu D. V dnešní době většina lidí žije 
a pracuje v uzavřených prostorech (byty, domy, 
kanceláře, obchody, auta, továrny, hypermarkety 
apod.) a chybí jim přirozené sluneční záření, které naši 
předci přijímali denně. Proto je dnes pro nás velmi 
obobtížné udržet si potřebnou hladinu Vitaminu D, a to 
zejména v zimním období, kdy je slunce příliš málo. 
Na základě našeho změněného způsobu života trpí 
mnoho lidí – a to nejen na podzim a v zimě, ale 
dokonce i na jaře a v létě – následky nízké hladiny 
Vitaminu D. Proto se slunečního záření nemůžeme 
zříci, protože pro nás zajišťuje nepostradatelný 
Vitamin D, jehož nedostatek může způsobit vážné 
zdravotní problémy. Z tohoto důvodu doporučují 
přpřední experti na Vitamin D 
minimálně dvakrát týdně mírné slunění. 



Světové medicínské studie dokazují prospěšnost 
Vitaminu D pro:

- zdraví buněk: například: rakovina prsu, rakovina 
   tlustého střeva, rakovina prostaty a jiné

- zdravé kosti: osteoporóza, měknutí kostí a destrukce
   kyčlí

- zdravé orgány: vysoký krevní tlak, nemoci srdce a cév

-- duševní zdraví: SAD, PMS, deprese a všeobecné 
   psychické stavy

- autoimunitní onemocnění: roztroušená skleróza, 
cukrovka typu I a revmatoidní artritida

- nemoci kůže: např.: lupénka, akné
 
- redukci nadváhy a pohybové aktivity

-- posílení imunitního systému – prevence proti  
   virózám

- zlepšení krevního oběhu

- menší chuť na sladké (hlavně v zimním období)

- pozitivní vliv na sexuální aktivitu a pravidelnost 
menstruace u žen

- zlepšení pocitu osobní spokojenosti a vzhledu

ppřečtěte si článek o vitaminu D3 
www.zahady-zdravi.cz


