VERSTANDIG ZONNEN
FEEL GOOD SHOWER
Sluit uw ogen en ga op reis naar een andere wereld.
Naar een wereld van ontspanning, harmonie en zorgeloosheid.
Voel de weldadige warmte op uw huid, vergeet de sleur van alledag en
ontspan even een paar minuten.
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Aan welke zonervaring geeft u de voorkeur?

Benut de voordelen van een Feel Good Shower
“Geniet van de ontspanning
en voel uzelf goed.”

Ontspannen onder de zon.

Voordelen

Gewoon even helemaal tot rust komen.
Laat uw gedachten los en ga even op reis. Met Feel Good Shower
UV-lampen kunt u genieten van een weldadige bezonning.
Feel Good Shower UV-lampen maken een uitgebreide
solariumsessie mogelijk.
Door deze lampen worden met name de in de huid aanwezige
pigmenten donkerder.

•
•
•
•
•
•

Voel U fit en energiek
Een mooie bruine teint
Reeds vóór uw vakantie een natuurlijke bescherming tegen de zon
U hoeft niet te wachten op mooi weer om te kunnen zonnebaden
Langduriger vakantiebruin
Nauwkeurige dosering van de bezonning

Andere positieve effecten*:

Pure verwennerij
Gun uzelf iets goeds. Voel uzelf goed en bouw een vitale bruining
op. De Feel Good Shower UV-lampen zijn ideaal voor ontspanning
en harmonie. Stimuleer uw geest en doe nieuwe energie op.
Feel Good Shower UV-lampen ondersteunen zowel de vorming van
nieuwe pigmenten in de huid als het donkerder worden van
aanwezige pigmenten.

•
•
•
•
•
•

Toename van het prestatievermogen van het lichaam
Versterking van het afweersysteem
Verbeterde bloedomloop
Betere zuurstofvoorziening van het weefsel
Een gunstige mineraalstofwisseling door verbeterde calciumvoorziening
Draagt bij aan het voorkomen van botaandoeningen (bijvoorbeeld osteoporose)

* Deze effecten worden vooral toegeschreven aan vitamine D3. De vorming hiervan wordt al
gestimuleerd door een geringe hoeveelheid uvb-stralen.

Intensieve bruining.
Speciaal voor echte zonaanbidders. De Feel Good Shower UV-lampen
staan voor genieten van de zon met een maximaal bruiningsresultaat.
Feel Good Shower UV-lampen maken hun naam waar door hun
grote bruiningscapaciteit bij een relatief korte gebruiksduur van de
zonnebank.
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Er goed uitzien.
Bij een gebruinde huid denken we aan succes, energie, aantrekkelijkheid en
sportiviteit. We maken met een gebruinde huid eenvoudigweg een positievere
indruk en dat is goed voor ons zelfbewustzijn. Bepaalde hoeveelheden uv-stralen
geven u een mooiere teint en kunnen ervoor zorgen dat uw huid er beter uitziet.
De doorbloeding van de huid wordt beter. Onzuiverheden vallen minder op en
kunnen zelfs echt worden verminderd.
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Geschiedenis van het zonnebaden.

Zon of UV-lampen?

Al miljoenen jaren zorgt de zon voor
leven, energie, warmte en licht.

Het zonlicht van een UV-lamp of
de natuur-zon is in principe niet
verschillend.

Dat is gelukkig nog steeds het geval.
Onze houding ten opzichte van de zon is echter
wel veranderd in de loop van de tijd.
In de oude culturen waren de geneeskrachtige
eigenschappen van de zon al bekend.
De Grieken maakten gebruik van de
prestatieverhogende effecten van de zon. Ook
de Romeinen wisten dat de zon bevorderend
is voor de gezondheid. Zij bouwden natuurlijke
solaria op hun huizen. Deze kennis is lang
ongebruikt gebleven.
Pas aan het einde van de negentiende eeuw
kreeg de zon, dankzij de heliotherapie, weer
de plaats in de geneeskunde die zij verdient.
De bruining en de activering van de natuurlijke
bescherming tegen zonlicht zijn uiteraard
belangrijk bij het zonnebaden. Vandaag de dag
spelen daarnaast de bio-positieve effecten een
steeds grotere rol.
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Er is geen sprake van ”kunstmatig” licht dat
wezenlijk anders is dan het zonlicht.
De Feel Good Shower kent echter wel een
groot voordeel: de afzonderlijke delen van het
spectrum kunnen precies worden afgestemd op
de behoeften van de gebruiker. Bovendien kan
de zon bij de Feel Good Shower niet schuilgaan
achter wolken, zodat de dosis altijd exact kan
worden bepaald.
Zowel buiten als op de Feel Good Shower mag
er nooit te veel wordt gevergd van de huid.
Een verbranding betekent dat de huid te veel
belast is. Dit moet beslist worden voorkomen.

VERSTANDIG ZONNEN

5

Natuurlijke bescherming tegen de zon.

De bruining van de huid.

Een gebruinde huid is de beste
bescherming tegen zonlicht.

Als uva-straling in aanraking komt met
het pigment in de opperhuid,

Bij reizen in gebieden waar de straling van de zon
sterk is, bestaat het gevaar dat de huid verbrandt
ondanks het gebruik van zonnebrandmiddelen. De
huid die nog bleek is na de winter, heeft tijd nodig om
aan de hogere dosis uv-straling te wennen.

dan wordt deze gekleurd. Tegelijkertijd zorgen
geringe hoeveelheden uvb of een sterke uvastraling voor de vorming van nieuw pigment in de
diepergelegen kiemlaag van de huid.

Het is daarom veel beter voor uw huid als nauwkeurig
gedoseerd zont en de bruining langzaam opbouwt
gedurende een aantal weken. De bruining gaat
gepaard met een verdikking van de bovenste huidlaag.
De tijd, waarin de huid zelf bescherming tegen de zon
biedt, wordt langer.

U kunt op deze manier uw eigen waterproof
bescherming tot factor 40 opbouwen.
Als u goed bent voorgebruind, staat niets uw
activiteiten in de buitenlucht meer in de weg. Door
een voorzichtige bruining kan in sommige gevallen
zelfs een bestaande zonneallergie worden verminderd
of worden voorkomen.
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2-5 dagen na het zonnebaden komt dit pigment
in de bovenste huidlaag. Als dit pigment op weg
naar de bovenste huidlaag in aanraking komt met
uva-stralen, wordt het donkerder en zorgt het voor
een natuurlijke, frisse bruine teint.

Door nog meer te zonnebaden, wordt de bruine
teint steeds donkerder en wordt de bovenste
huidlaag dikker. De huid vormt door deze bruining
en verdikking een natuurlijke bescherming tegen
zonlicht.
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Natuurlijke bescherming tegen de zon.

Omschrijving

1 punt

2 punten

3 punten

4 punten

1

Welke kleur heeft uw huid, die niet is blootgesteld
geweest aan zonnestralen?

Roodachtig

Blank

Beige

Bruin

2

Heeft u zomersproeten?

Ja, veel

Ja, een aantal

Weinig

Geen

3

Hoe reageert uw gezicht op de zon?

Wordt zeer snel rood

Wordt snel rood

Wordt een beetje
rood

Wordt niet rood

4

Hoe lang kunt u in de zomer zonder bescherming
zonnebaden, zonder dat uw huid verbrandt?

Korter dan 15 minuten

15-30 minuten

30-60 minuten

Langer dan 60
minuten

5

Hoe reageert uw huid op een vrij lang zonnebad?

Altijd met zonnebrand

Meestal met zonnebrand

Soms met zonnebrand

Zelden of nooit
zonnebrand
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Hoe reageert uw huid bij zonnebrand?

Pijn, blaasvorming en
vervelling van de huid

Meestal pijn en
vervelling van de huid

Geringe reactie,
soms vervelling
van de huid

Nauwelijks, de huid
vervelt bijna nooit

7

Wordt uw huid bruin na herhaaldelijk zonnebaden?

Nauwelijks of
helemaal niet

Ja, maar langzaam

Ja, duidelijk

Duidelijk diepbruin

8

Is uw huid onmiddellijk na een vrij lang zonnebad al
bruiner?

Nee

Zelden

Vaak

Altijd

9

Uw natuurlijke haarkleur?

Roodachtig

Blond tot donkerblond

Bruin tot kastanjebruin

Donkerbruin tot zwart

Uw oogkleur?

Lichtblauw, -groen, -grijs

Blauw, grijs, groen

Bruin

Donkerbruin

10

punten

Tel de punten bij elkaar op en deel het totaal door 10.
Het resultaat geeft aan, welk huidtype het meest op u van toepassing is.
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Huidtype en kenmerken.
Huidtype

1

Kenmerken

Zeer gevoelig

Huidtype en kenmerken.
Huidtype

3

Kenmerken

Normaal

ca. 2 % van alle Midden-Europeanen

ca. 78 % van alle Midden-Europeanen

Opvallend lichte huid met veel zomersproeten,
haren roodachtig, ogen licht.

Frisse, lichtbruine huidskleur, geen zomer-sproeten,
haren donker-blond tot kastanjebruin, ogen grijs of
bruin.

Reactie van de huid op zonnen

Reactie van de huid op zonnen

Vrij lange zonneschijn veroorzaakt altijd ernstige, pijnlijke zonnebrand met
blaasvorming en vervelling van de huid. Ook na herhaaldelijk zonnebaden wordt de
huid nauwelijks bruin of helemaal niet. Wij raden u af om een solarium te gebruiken
voor cosmetische doeleinden (bruin worden).

Vrij lange zonneschijn veroorzaakt lichte zonnebrand.
De huid vervelt hierbij slechts af en toe. Na herhaaldelijk zonnebaden wordt de
huid duidelijk en continu bruiner.

2

Gevoelig
ca. 12 % van alle Midden-Europeanen
Lichte huid, soms met zomersproeten, haren blond tot
bruin, ogen blauw, groen of grijs.

4

Ongevoelig
ca. 8 % van alle Midden-Europeanen
Bruine tot olijfkleurige huid, geen zomersproeten,
haren donkerbruin, ogen donker.

Reactie van de huid op zonnen

Reactie van de huid op zonnen

Vrij lange zonneschijn veroorzaakt meestal zonnebrand met vervelling van de huid.
Ook na herhaaldelijk zonnebaden wordt de huid slechts beperkt bruin.

Vrij lange zonneschijn veroorzaakt zelden of nooit zonnebrand. De huid vervelt
hierbij zo goed als nooit.
Na herhaaldelijk zonnebaden bruint de huid snel en diep.

10

VERSTANDIG ZONNEN

VERSTANDIG ZONNEN

11

“VERSTANDIG ZONNEN”
FEEL GOOD SHOWER

Fabriek:
De Linge 33
• 8253 PJ Dronten • 0321-38 00 28 • info@xenz.nl
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