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Bronzarea “sunless”- natural şi fără risc.  
Îţi asigură o culoare minunată ori de câte ori 
simţi nevoia

Antoaneta Dan
Manager Anna Beauty

În Europa s-a declanşat o adevărată isterie faţă 
de razele ultraviolete care au depăşit de aproape zece 
ori valoarea suportată de piele. La noi, nimeni nu zice 
nimic, deşi zece minute în plin la soare poate transforma 
orice neg într-unul malign. 

De ce totuşi la noi e atât de linişte? „Pentru că în 
România nu se măsoară oficial UVB”

Pentru a înţelege mai bine de ce este atât de nocivă 
pentru piele expunerea la razele ultraviolete să începem 
cu începutul.

Epiderma, stratul exterior al pielii, este format 
din trei tipuri principale de celule: celule bazale, 
keratinocite şi melanocite. Acestea din urmă se află 
la baza epidermei şi produc melanina, un pigment ce 
are funcţia de a proteja corpul de supraexpunerea la 
razele ultraviolete, prin închiderea la culoare a pielii. 
Melanocitele au aproximativ acelaşi număr, indiferent 
de rasa şi tipul de piele, însă produc melanina în funcţie 
de mai mulţi factori, dând naştere la diverse culori de 
piele - de ex. pielea rasei africane conţine mai multă 

melanină decât cea a rasei caucaziene. 

Pigmentarea pielii cu melanina este de două tipuri: 

- constitutivă - culoarea pielii este diferită în funcţie 
de rasă şi este determinată exclusiv de factorii genetici 

- facultativă - bronzarea reversibilă a pielii ca 
urmare a expunerii la razele ultraviolete. 

În momentul în care razele ultraviolete penetrează 
pielea, acestea încep să descompună ADN-ul din 
organism. Pentru a se proteja corpul de acest proces, 
melanocitele îşi sporesc activitatea, producând mai 
multă melanină. Cu cât este produsă mai multă 
melanină, cu atât corpul este mai protejat şi pielea 
devine mai închisă la culoare. Pentru un bronz frumos 
şi sănătos, ideală este expunerea treptată la soare şi 
obligatoriu folosirea unor creme cu factor de protecţie 
solară.

Razele UVA şi UVB au roluri specifice în procesul 
de bronzare, determinate de efectul lor asupra pielii. 
Melanina produsă prin expunerea la soare are o nuanţă 
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rozulie, însă razele ultraviolete colorează, dându-i 
culoarea maronie. Razele UVB sunt mai eficiente în 
stimularea melanocitelor pentru a produce melanina, iar 
razele UVA sunt mai eficiente în oxidarea melaninei. Prin 
expunerea la soare, pielea reacţionează în două moduri: 

- Închiderea pe moment a culorii pielii. Acest efect 
temporar este rezultat în urma expunerii la razele UVA şi 
radiaţiile vizibile, fiind cauzat de închiderea la culoare a 
melaninei deja existente în epidermă. În general, cu cât 
culoarea naturală a pielii este mai închisă, cu atât acest 
efect este mai intens. Închiderea pe moment a culorii 
pielii este un efect temporar, ce este evident după 10 
- 15 minute de la expunere şi dispare la 1 - 2 ore după 
încetarea expunerii. Razele UVA penetrează straturile 
profunde ale pielii, deteriorând astfel fibrele de elastină 
şi de colagen ale dermei. Razele UVA nu ard pielea 
precum cele UVB, dar produc o pigmentare în minutele 
următoare expunerii care nu este datorată formării unei 
noi melanine, ci a oxidării melaninei deja prezente în 
piele. Prin razele UVA se produce o bronzare de scurtă 
durată.

Bronzarea ulterioară.

 Acest stadiu este evident la 1 - 2 zile după 
expunerea la soare, se intensifică în următoarele zile 
şi poate persista câteva săptămâni sau câteva luni. 
Acest bronz este produs în mod mai eficient de către 
razele UVB şi rezultă în urma creşterii producţiei 
de melanină în epidermă. Gradul de bronzare 
depinde de tipul de piele şi predispoziţia acesteia 
la arsuri solare. O piele bronzată oferă o 
protecţie moderată împotriva razelor 
ultraviolete, melanina neprotejând 
în mod eficient tipurile de 
piele caucaziene. Contrar 
credinţei 
populare, 
melanina nu 
reprezintă 
o adaptare 
evoluţionară ci este 
doar un camuflaj. 

Razele UVB provoacă înroşiri şi arderi ale pielii. Efectele 
lor se limitează la epidermă. Razele UVB sunt principala 
cauză a cancerului de piele. 

Vitamina D3 produsă de razele UVB ajută la 
menţinerea în organism a unui nivel sănătos de calciu 
şi fosfor, care contribuie la prevenirea rahitismului 
şi a osteoporozei, la fel ca şi la alte afecţiuni fizice şi 
cutanate.

La un nivel microscopic, orice expunere la razele 
ultraviolete cauzează leziuni ale pielii, însă la un nivel 
mai larg, această expunere este naturală şi necesară 
pentru o viaţă sănătoasă. Cantităţile mici de ultraviolete 
stimulează producţia de vitamina D, fără de care apare 
rahitismul, o boală crâncenă la copii. 
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Pe de altă parte, prelungirea expunerii la aceste 
radiaţii are efecte nocive - lezarea ADN-ului în celulele 
pielii poate avea ca rezultat mutaţii ce duc la formarea 
de melanoame sau fotoîmbătrânirea pielii - riduri, 
pierderea elasticităţii, pete maronii şi pistrui, îngroşarea 
epidermei. Alte efecte ale abuzului de raze ultraviolete 
sunt arsurile solare şi cicatrizarea ţesutului, precum şi 
afectarea ochilor. Din aceste motive, protecţia solară 
este un lucru esenţial în obţinerea unui bronz sănătos.

Bronzarea continuă să fie populară mai ales în 
rândul persoanelor care au în mod natural un ten foarte 
deschis. Un ten bronzat nu este doar îmbucurător din 
punct de vedere cosmetic, ci poate evoca o vacanță 
însorită pe plajă, sau iarna pe pârtiile de ski. 

Dar având în vedere că expunerea la razele solare 
este însoțită de deteriorarea pielii, în zilele noastre mulți 
oameni optează pentru bronz fără expunere la razele UV. 
Cum ai putea totuşi să te bucuri de o piele bronzată şi 
sănătoasă în acelaşi timp ? Avem la îndemână bronzarea 
“sunless”, care este naturală, fără risc şi care îţi asigură o 
culoare minunată ori de câte ori simţi nevoia.

DHA, dihidroxiacetona, este recunoscut a fi cel mai 
eficient ingredient activ în bronzarea “sunless”, stând 
la baza tuturor formulelor de succes, şi nu numai, el 
fiind folosit şi în unele produse pentru solar, pentru a 
obţine rezultate mai rapide. Proprietăţile sale au fost 
descoperite încă în anul 1957 într-un spital de copii din 
Germania, fiind utilizat în acea perioadă în tratamentul 
depozitării glicogenului infantil. Doctorii au remarcat că 
pe porţiunile de piele pe care copii il vărsau se forma o 
culoare maronie, determinându-i astfel să facă cercetări 
mai amănunţite. Aceste cercetări efectuate în anii ‘50 
stau la baza producerii DHA din zilele noastre. 

Dar ce este de fapt DHA? DHA este un zahar incolor 
care interacţionează cu aminoacizii din stratul de 
suprafaţă al pielii, determinând schimbarea culorii 
acesteia. “Bronzul” astfel obţinut este aproape identic 
cu bronzul natural. După ce se aplică soluţia pe piele 
la aproximativ 2-3 ore rezultatele sunt deja vizibile, 
procesul continuând încă timp de şase ore, astfel încât 
după 8-12 ore se ating rezultatele maxime. Acest bronz 
ţine aproximativ 7 - 9 zile, cam atât timp fiind necesar 
înlocuirii stratului superior al pielii. 

În cazul în care vă puneţi întrebarea dacă această 
substanţă poate fi nocivă, vă putem spune numai că s-a 
demonstrat că aspirina, cofeina şi sarea de masă sunt 
substanţe mai toxice decât DHA.

DHA nu dăunează pielii – afectează doar cele 
mai de suprafață celule ale epidermei. DHA are mai 
puține riscuri asupra sănătății decât orice altă metodă 
de obținere a unui ten aparent bronzat fără expunere 
la soare. DHA a fost aprobat de FDA (Food and Drug 
Administration) ca bronzare artificială.


