Tip 1

Tip 2

Tip 3

hoe hoger de factor, hoe langer

Hoe hoger de factor (SPF), hoe meer zonnestralen er worden
geblokkeerd en hoe langer je in de zon kunt blijven zonder te
verbranden. Voorbeeldje: factor vier beschermt je tegen 75%
van de zonnestralen, factor vijftig tegen 98%. En met factor
vijftig kun je ruim tien keer langer in de zon zitten zonder te
verbranden dan met factor vier. Gewoon lekker factor dertig
of vijftig smeren, dus!

niet zo zuinig

Smeer jij altijd een dun laagje zonnebrandcrème? Niet doen!
Zonnebrand doet zijn werk pas echt als je er een dikke laag
van aanbrengt. Voor je gezicht is dat een theelepeltje, voor je
lichaam wel zes tot acht theelepels. Te veel zonnebrandcrème
smeren kan eigenlijk niet, dus ga lekker los met die fles.

begin op tijd met smeren

Je kunt jezelf natuurlijk insmeren wanneer je je op je handdoekje
hebt gesetteld, maar nog veel beter is het om je thuis – en dan
het liefst een half uur voordat je gaat zonnebaden – van top tot
teen in te smeren. Zeker weten dat je geen plekje overslaat?
Breng de zonnebrand aan wanneer je nog geen kleren aan hebt
en vraag je lover/BFF/moeder/zus om je rug in te smeren.

Tip 4

rub in
& repeat

Het lijkt misschien
overdreven, maar
geloof ons: je kunt
je niet vaak genoeg
insmeren. Herhaal
je smeerbeurt
iedere twee uur
en breng sowieso
na het zwemmen
een nieuw laagje
zonnebrand-crème
aan. Yep, ook als
er ‘waterproof’ op
het etiket van je
favo zonnebrand
staat. Better safe
than sorry!

Tip 5

dubbele
bescherming

Tip 6

Een zonnebrandcrème met hoge
beschermingsfactor
zorgt ervoor dat
je (hopelijk!) niet
verbrandt. Wil je
het echt goed
doen? Draag dan
Tip 7
een fashionable
zonnehoed, een
grote zonnebril
en wissel zonnen
in je bikini af met
flaneren in een
stylish jurkje om je
huid niet rood te
laten kleuren.
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stay cool

Je houdt het zonnen
het langst vol als je
de zon afwisselt met
af en toe chillen in
de schaduw. Dat is
sowieso aan te raden
tussen 11.00 en
15.00 uur, wanneer
de zon op zijn felst is
en je het makkelijkst
verbrandt.

cool down

Dacht jij dat een
aftersun alleen
nodig is als je bent
verbrand? Wrong! Een
goed aftersunproduct
kalmeert de huid en
zorgt ervoor dat je
velletje niet uitdroogt.

Fact of fabel?
Je wordt niet bruin wanneer
je met zonnebrandcrème
smeert
FABEL. Je krijgt iets
minder snel een
zongebruind velletje
wanneer je met factor
dertig of vijftig smeert,
maar je wordt in ieder
geval niet rood. Sterker
nog: je wordt mooier
bruin én je kleurtje
houdt langer wanneer
je je insmeert.

In de schaduw word je ook
bruin
FACT. Zelfs wanneer
je onder een
parasol of tropische
palmboom ligt, bereikt
nog zeker 50% van
de zonnestralen je
huid. En dus word je
gewoon flawless bruin
in de schaduw.

Zonnebrandcrème is onbeperkt
houdbaar

FABEL. Sterker nog: de
hoogte van de factor neemt
in een jaar heel sterk af,
zeker wanneer je je fles
zonnebrand weleens in de
zon laat liggen. Neem het
zekere voor het onzekere
en koop iedere zomer
nieuwe zonnebrandcrème.

Je kunt je huid beschermen
tegen verbranden door
bepaald voedsel te eten

FACT. Yes, had je niet
gedacht hè? Wanneer
je veel antioxidanten
(je weet wel, dat
superstofje in onder
meer granaatappelpitjes,
frambozen, broccoli en
pure chocolade) eet, kun je
je huid een handje helpen
niet te verbranden. Good to
know: alleen antioxidanten
eten en jezelf niet insmeren
is niet zo’n goed idee.
Smeren. Moet. Altijd.

Ready to go in 25 minuten
10 miNUteN

Spring onder de douche en scrub jezelf van top tot
teen. Door te scrubben verwijder je dode huidcellen,
waardoor je egaler bruin wordt. Ongewenste haartjes of
stoppeltjes? Onthaar onder de douche nog even gauw
je benen, bikinilijn en oksels.

BEAUTY

How to:

Als het goed is, weet je dat je je moet
insmeren met zonnebrand om niet te verbranden.
Maar wat voor zonnebrand kies je dan? Factor
vijftien of vijftig? En hoeveel moet je
smeren? Safe zonnen is serious business! We
zetten dé tips voor je op een rijtje.
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safe zonnen

15 miNUteN

Dep je huid droog en smeer jezelf in met
zonnebrandcrème. Vergeet je voeten, knieholtes en
oorlellen niet – echt plekken die je snel overslaat.

20 miNUteN

Verzorg je haar met een beschermende spray met SPF.
Je coupe droogt in de zon namelijk supersnel uit en kan
zelfs verkleuren.

25 miNUteN

Kun je niet zonder een make-upje? Breng een
laagje foundation of BB Cream met SPF aan over je
zonnebrandcrème, gebruik waterproof mascara en
neem een lippenbalsem met zonnefactor mee in je
strandtas. It’s all you need, babe.
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