
En liten handbok
om solskydd

AV: MESOESTETIC SVERIGE



Vi vill med den här handboken förklara varför det är viktigt och hur du bäst skyddar dig
mot de farliga strålarna. Även en mörk och iskall vinterdag.

 
Vi hoppas att du är rädd om dig.
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1. 

Vilka skador kan strålning orsaka på huden

UVB  (B - burn) når ner i överhuden (epidermis) och kan orsaka inflammation som visar sig som
hudrodnad och solsveda.

UVA (A - aging) tar sig igenom bland annat fönster och når ner till läderhuden (dermis). Strålningen
kan orsaka soleksem och att huden åldras i förtid.

HEV är strålningen från bland annat smartphones, datorer och tv. Strålningen når ner till läderhuden och
kan få huden att åldras snabbare genom att hudens byggstenar (kollagen och elastin) bryts ner.
Strålningen kan också vara en trigger till uppkomst av pigmenteringar.

IR (infraröd strålning) kommer från källor som utstrålar värme så som elektronik och element.
Strålningen kan orsaka inflammation, att huden åldras i förtid och sakta ner cellförnyelseprocessen.
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Melanin är hudens naturliga solskydd. Ljusare hud producerar mindre melanin och behöver vara extra
försiktig men oavsett hudfärg är det viktigt att skydda sig.

Där solens strålar kan reflekteras blir strålningen ännu mer intensiv. Var extra försiktig vid sjö, hav
eller snö.

Vid acne, sår eller inflammationer som inte läkt helt och utsätts för strålning ökar risken för
pigmentering i inflammationen (post-inflammatorisk hyperpigmentering)

Vissa mediciner (preventivmedel, antibiotika, antidepressiva med flera),  kosmetika och parfymer kan
göra huden extra ljuskänslig. Läs noggrant igenom bipacksedeln.

Vid kraftfulla behandlingar som till exempel kemisk peel, microneedling och laser.

När du behöver vara extra försiktig i solen

2. 



3. 

Vilka olika filter det finns och varför

Huden har ett naturligt försvarssystem mot strålning (melaninproduktion och frisättning av antioxidanter)
men ingen naturlig förmåga att skydda sig mot alla effekter av överexponering. Därför finns filter som på
olika vis skyddar mot strålning. 

Fysikaliskt filter skyddar mot UV-strålning - både UVA och UVB. Genom att stanna på hudytan
reflekteras strålningen bort. Ett fysikaliskt filter passar en känslig och/eller fet hudtyp eftersom att filtret
inte är oljebaserat. Fysikaliska filter kan ofta upplevas som en vit hinna på huden om de inte smörjs in
ordentligt. 

Kemikaliskt filter skyddar mot UV-strålning - både UVA och UVB. Filtret absorberas av huden och får
strålningen att minska i intensitet. Kemikaliskt filter bör alltid appliceras minst 30 minuter före
solexponering. mesoestetic använder ett oljebaserat kemikaliskt filter. 

Biologiskt filter neutraliserar fria radikaler som bildas av bland annat solexponering, stress och
föroreningar.
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Ett solskydd bör ha ett brett spektrum med skydd mot UVA, UVB, HEV och IR. Ett brett spektrum
reducerar risken för hudrodnad, sveda, pigmenteringar, ökad känslighet och att huden åldras i förtid.

Ett solskydd bör passa hudtyp och tillstånd.

Ett solskydd bör vara vattenresistent eller vattenfast.

Solskydd

mesoprotech är en solskyddslinje som består av sju produkter framtagna med olika formulas, filter och
aktiva ingredienser för olika hudtyper och tillstånd. Produkterna har ett brett spektrum med skydd mot
UVA, UVB, HEV och IR, från högt skydd SPF 30 till mycket högt skydd SPF 50+.

Alla produkterna innehåller ingrediensen pro-kollagen 47. Ett växtextrakt som motverkar åldrande genom
att skydda att hudens kollagen- och elastin bryts ner.

Produkterna är dermatologiskt testade och vattenresistenta.

4. 



5. 

antaging facial sun mist

Passar alla hudtyper

Innehåller kemikaliskt och fysikaliskt (UVA och UVB) samt biologiskt
filter (IR och HEV). En ansiktsmist i praktisk sprayflaska som levererar ett
mikrofint och snabbtorkande moln av mycket högt solskydd. Formulan har
berikats med vitamin E som skyddar huden mot fria radikaler. Produkten
är idealisk att applicera direkt över makeup.
 
Innehåller en avancerad solskyddsteknologi som skyddar mot skadliga
effekter orsakadade av UVA, UVB, IR (infraröd strålning) och HEV
(synligt ljus från smartphones och datorer) samt pro-kollagen 47  som
motverkar åldrande genom att skydda att hudens kollagen- och elastin
bryts ner. 

Dermatologiskt testad och vattenresistent. SPF 50+.

melan 130+ pigment control 

Passar alla hudtyper, speciellt anpassad för pigmenteringar

Innehåller kemikaliskt, fysikaliskt (UVA 67 och UVB 131) och biologiskt
filter (IR och HEV). Cremen har berikats med azeloglycine som
förebygger pigmenteringar genom att reglera enzymet tyrosinsas som
ansvarar för melaninproduktionen. Formulan har lätt textur och är tinted
vilket ger en jämnare hudton med strålande lyster.
 
Innehåller en avancerad solskyddsteknologi som skyddar mot skadliga
effekter orsakadade av UVA, UVB, IR (infraröd strålning) och HEV
(synligt ljus från smartphones och datorer) samt pro-kollagen 47  som
motverkar åldrande genom att skydda att hudens kollagen- och elastin
bryts ner. 

Dermatologiskt testad och vattenresistent. SPF 50+.



6. 

light water antiaging viel 50+ 

Passar normal och kombinerad hud

Innehåller kemikaliskt, fysikaliskt (UVA och UVB) och biologiskt filter
(IR och HEV). Formulan har berikats med hyaluronsyra som verkar
återfuktande och fuktbevarande. Cremen har en lätt textur som absorberas
snabbt av huden.
 
Innehåller en avancerad solskyddsteknologi som skyddar mot skadliga
effekter orsakadade av UVA, UVB, IR (infraröd strålning) och HEV
(synligt ljus från smartphones och datorer) samt pro-kollagen 47  som
motverkar åldrande genom att skydda att hudens kollagen- och elastin
bryts ner. 

Dermatologiskt testad och vattenresistent. SPF 50+.

mineral matt antiaging fluid 50+

Passar känslig, fet och acnebenägen hud

Innehåller fysikaliskt (UVA och UVB) och biologiskt filter (IR och HEV).
Solskyddet är oljefritt och lämnar en sammetslen finish på huden.
Formulan har berikats med nedmattande lerpartiklar som absorberar
överskottstalg. 
 
Innehåller en avancerad solskyddsteknologi som skyddar mot skadliga
effekter orsakadade av UVA, UVB, IR (infraröd strålning) och HEV
(synligt ljus från smartphones och datorer) samt pro-kollagen 47  som
motverkar åldrande genom att skydda att hudens kollagen- och elastin
bryts ner. 

Dermatologiskt testad och vattenresistent. SPF 50+.



7. 

nourishing antiaging oil 50+ 

Passar en torr och mogen hud

Innehåller kemikaliskt (UVA och UVB) och biologiskt filter (IR och
HEV). Ett intensivt närande solskydd i gele som smälter till en olja när
den appliceras på huden. Formulan har berikats med chiafröolja som är rik
på omega 3 och 6 vilket stärker hudens skyddsbarriär och förbättrar
elasticiteten.
 
Innehåller en avancerad solskyddsteknologi som skyddar mot skadliga
effekter orsakadade av UVA, UVB, IR (infraröd strålning) och HEV
(synligt ljus från smartphones och datorer) samt pro-kollagen 47  som
motverkar åldrande genom att skydda att hudens kollagen- och elastin
bryts ner. 

Dermatologiskt testad och vattenresistent. SPF 50+.

sun protective repairing stick 100+

Passar alla hudtyper

Innehåller kemikaliskt, fysikaliskt (UVA 32 och UVB 124) och biologiskt
filter (IR och HEV). Ett närande solskydds-stick speciellt framtaget för att
skydda känsliga områden som ögon, läppar, ärr och pigmenteringar.
Formulan har berikats med nyponrosolja som förbättrar hudens
reparationsprocess och verkar mjukgörande.
 
Innehåller en avancerad solskyddsteknologi som skyddar mot skadliga
effekter orsakadade av UVA, UVB, IR (infraröd strålning) och HEV
(synligt ljus från smartphones och datorer) samt pro-kollagen 47  som
motverkar åldrande genom att skydda att hudens kollagen- och elastin
bryts ner. 

Dermatologiskt testad och vattenresistent. SPF 50+. 



8. 

antiaging body sun mist SPF 30 

Passar alla hudtyper

Innehåller kemikaliskt, fysikaliskt (UVA och UVB) och biologiskt filter
(IR och HEV). En kroppsmist i praktisk sprayflaska som levererar ett
mikrofint och snabbtorkande moln av högt solskydd. Formulan har
berikats med vitamin E som skyddar huden mot fria radikaler.
 
Innehåller en avancerad solskyddsteknologi som skyddar mot skadliga
effekter orsakadade av UVA, UVB, IR (infraröd strålning) och HEV
(synligt ljus från smartphones och datorer) samt pro-kollagen 47  som
motverkar åldrande genom att skydda att hudens kollagen- och elastin
bryts ner. 

Dermatologiskt testad och vattenresistent. SPF 30.



Applicera en riklig mängd (åtminstone dubbelt så mycket av den mängden du brukar ta) minst 30
minuter före solexponering.

Smörj in noggrant så att inget område missas.

Återapplicera solskydd varannan timme eller oftare om du torkat dig med handduk, badat eller svettats.

Undvik solen helt när den är som starkast (mellan kl. 11-16)

Komplettera gärna med solhatt, kläder och solglasögon.

Att applicera solskydd

9. 



 Undvik solen helt tills rodnaden och svedan har lagt sig

Använd svala, luftiga kläder som inte sitter åt och ömmar den skadade huden

Drick ordentligt med vatten för att återfukta inifrån och ut

Vitamin C som appliceras efter solexponering ger en antiinflammatoriskt verkan 

Smörj in dig flera gånger per dag med produkter som hjälper till att reparera, lugna och återfukta.Vi
rekommenderar stem Cell restructuractive serum, proteoglycans ampoules, anti-stress mask
och post-procedure fast skin repair.

Om du råkat bränna dig

Det har hänt oss alla och även om vi hoppas det inte ska hända dig så har vi tips som kan reducera
skadorna på huden om du råkat bränna dig.

10.



Tips för lata dagar i skuggan
 
 

Ta en lång, sval dusch och lägg dig i skuggan med en skön sheetmask
 
♡

 
Försvinn in i världen av en ljudbok och

måla om en möbel eller gör dina egna smycken
 
♡

 
Ta dig in en stund och baka något du inte testat förut

 
♡

 
Tappa upp ett fotbad, fila hälarna och smörj in fötterna

Trä över plastpåsar och strumpor - dina fötter kommer att tacka dig
 
♡

 
Spela spel om du har sällskap eller lär dig ett nytt språk

11.



Tack.

 

KÄLLOR:
HTTPS:/ /WWW.NE.SE/UPPSLAGSVERK/ENCYKLOPEDI/L%C3%A5NG/INFRAR%C3%B6D-
STR%C3%A5LNING

HTTPS:/ /WWW.STRALSAKERHETSMYNDIGHETEN.SE/OMRADEN/SOL-OCH-SOLARIER/OM-UV-
STRALNING/

WILLIAMS JD,  MAITRA P,  ATILLASOY E,  WU MM, FARBERG AS,  RIGEL DSS.  SPF 100+
SUNSCREEN IS MORE PROTECTIVE AGAINST SUNBURN THAN SPF 50+ IN ACTUAL USE:
RESULTS RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, SPLIT-FACE, NATURAL SUNLIGHT EXPOSURE
CLINICAL TRIAL. J  AM ACAD DERMATOL. 2018;78(5):902-910.E2.


