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Mint minden évben tavasszal kedvet kapunk a napozáshoz és a lebarnuláshoz. A 
napozás egészséges és kellemes, a napfény elősegíti a kalcium beépülését a 
csontokban. Ezen felül egy erős természetes baktériumölő hatása is van a 
napfénynek. A jó közérzet és a szépség szempontjából is az ideális az lenne, hogy 
leégés nélkül barnuljunk le. Amikor ki vagyunk téve a napsugárzásnak, akkor fel kell 
tennünk egy kérdést, hogy vajon mi lehet a legjobb védelem a bőrünknek. A válasz 
egyszerű: a bőrünkben van egy pigment, amit melaninnak hívnak, és ez a legjobb 
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Az emberi testnek fantasztikus tulajdonsága van. A napsugarak hatására elkezdi 
termelni melanint. A melanin a mi természetes védekezésünk az ultraibolya 
sugárzás ellen, amelyet a szervezetünk termel és ez adja a bőr jellegzetes 
napbarnította bronzszínét, amelyre mindannyian vágyunk. A melanint az 
úgynevezett melanociták termelik, amelyek megtalálhatóak a felhám bazális 
rétegében. A melanociták feladata a melanint szintetizálni, ami a 
melanoszómákban raktározódik el. Ezután az felhám hámsejtjeibe jutnak, ahol 
egyfajta védőpajzsot alkotnak, hogy elnyeljék az ultraviola sugarak több mint 70%-
át.

A TERMÉSZETES VÉDELMÜNK

melanin

melanocyte



Bár minden egészséges embernek a bőrében azonos számú melanocita található, 
mégis a melanociták aktivitása etnikai csoportként különbözőek. Annak is nagy 
jelentősége van a melanin képződésben, hogy a bőr mennyire van hozzászokva a 
ultraibolya sugárzáshoz. A melanin képződése jelentősebb és gyorsabb azoknál, 
akiknek a bőre jobban hozzászokott a napfényhez, mint  azoknál akik csak ritkán 
érintkeznek a napfénnyel, vagy nagyon magas fényvédőket használnak. Kevésbé 
ismert tény azonban, hogy a napfényszűrés megakadályozza a melanin 
termelődését. A bőr természetes védekezési mechanizmusa ilyenkor leáll. Minél 
magasabb napvédő faktor használunk, annál hosszabb az az idő amelyet el kell 
tölteni napfényen, hogy aktiválódjon ezt a természetes folyamat. Ezen felül egyes 
biológiai folyamatokat is lassítja, mint például a D-vitamin képződését.

A MELANOCITÁK MŰKÖDÉSE
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A bőr fényvédelme egy hatékony, belső fotokémiai folyamat, amely során az UV 
sugarak energiája átalakul. A természetes melanin a tirozin aminosav 
metabolizmusa során alakul ki és képződik, melynek nagyon jelentős szerepe van a 
bőrvédelemben. Melaninképződés egy biokémiai folyamat, melyet 
melanogenézisnek neveznek, a melanociták termelik a tirozináz enzim hatására, 
amely képes átalakítani a tirozin aminosavat  melaninná. A melanint a 
melanoszómák raktározzák. A melanin tartalmú melanoszómák a melanocita 
nyúlványain keresztül eljuttatják a melanint a keratinocitákba,  ahonnan a bazális 
rétegből a felhám felső rétegei felé haladva a sejtmag körül lerakódva ellátja az UV 
sugarak elleni természetes védelmet.

A MELANOGENÉZIS
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A melanin a védőhatását a következő mechanizmusokon keresztül fejti ki:

1. Fényszórás: A melanin szemcsék nem csak a szarurétegben, hanem a felhám 
többi rétegeiben is jelen vannak ahol enyhíteni tudják a napsugárzás hatását.

2. Sugárzó energia elnyelése: melanin a sugárzó energia jelentős részét elnyeli, 
azáltal, hogy hővé alakítja át. Védi az élő bőrsejteket a megnövekedett sugárzástól.

3. Oxidáció aktiválása: A melanin a sejtek a felhámban lokalizálódnak, ezáltal 
lehetővé teszik, hogy a pigment szemcsék elnyeljék  napfény sugárzó energiáját 
mielőtt elérné a bőrsejtek sebezhető sejtmagjait. Melanin hatékonyan semlegesíti a 
szabad gyökök termelését, ezáltal megakadályozza a bőr öregedését.

A MELANIN VÉDŐHATÁSAI



Az utóbbi években egyre jobban terjed egy új filozófia az UV sugarak elleni 
bőrvédelemre, amelyet arra alapoznak, hogy a természetes bőrvédelmi 
mechanizmus mellett mennyire fontos a napszűrő védőkrémek használata. A 
napfénnyel történő érintkezés során a melanin termelést és az utána jelentkező 
barna bőr pigmentációt az UVB sugár váltja ki. A folyamat hossza attól függ, hogy a 
mennyi idő alatt megy végbe a melanin szintézise, és a pigment eljutása 
keratinocitákba. A melanin képződése és eljutása a keratinocitákba körülbelül 7 
napba telik. Ez idő alatt a bőr nem védett, és ki van téve a Nap ultraibolya 
sugárzásának, mely következtében bőrleégés és gyulladás alakulhat ki, melyek 
nagyon veszélyesek.

EGY ÚJ FILOZÓFIA



A bőr természetes védelmi mechanizmusára épülő napvédelem nagyon hasznos 
támogatása tud lenni a napszűrő krémeknek. Ez a folyamatot aktiválni lehet úgy, 
hogy a  bőr természetes anyagcseréjét serkentjük naponta használandó, bőrön 
keresztül felszívódó funkcionális hatóanyagokkal, amelyek felgyorsítják a 
melanogenézis folyamatának mechanizmusát.  A melanin képződést fel lehet 
gyorsítani , hogy már az első napsugárral történő találkozáskor azonnal védve 
legyen a bőr.

KÉSZÍTSÜK FEL A BŐRT A NAPOZÁSRA
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A RAPID BRONZ napozási program az innovatív biotechnológiáknak köszönhetően 
valósulhatott meg,  és olyan komplex anyagokból áll, amelyek megfelelő 
kombinációja felgyorsítja a bőrpigmentáció természetes folyamatait. 

1. A TIROSIN egy különleges vízben oldódó formája biztosítja, hogy a bőrben nagy 
százalékban felszívódik, megadja a bőr számára azt az elengedhetetlen anyagot, 
amely szükséges melanin bioszintézisének aktiválásához. A melanin az a pigment, 
ami a bőr barna színét adja és a természetes  védelmet biztosít a bőrnek.

2. B2-vitamin úgy működik, mint egy fotooxidáns aktivátor, azaz felgyorsítja az 
oxidációs folyamatokat, amelyek a bőrpigmentet termelnek a tirozinból a 
napsugárzás hatására.

3. ATP adenozin trifoszfát koenzim - felgyorsítja és megnöveli a tirozináz termelését, 
ezáltal a melanogenézis folyamat gyorsabban megindul. Következésképpen, a 
melanin mennyiség képződése és ennek következtében a barnulás gyorsabban és 
intenzívebben alakul ki.

RAPID BRONZ NAPOZÁSI PROGRAM



A RAPID BRONZ krém melanogenézis aktiváló hatásának biológiai funkciója 
klinikai-bőrgyógyászati teszteken keresztül értékelve lett. CROMATOMETRO LF 
90 segítségével végzett összehasonlító elemzés során megállapították, hogy a 
RAPID BRONZ krém használata során a rendelkezésre álló melanin képződés 
fokozható, és ezzel erősíthető a természetes pigmentáció folyamata.

RAPID BRONZ EREDMÉNYEK
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A Föld felszínét elérik az UVA és UVB sugarak. UVA sugarak mélyen behatolnak a 
bőrbe, és sejteket roncsolják, amivel a bőr idő előtti öregedését okozzák. UVB 
sugarak kevésbé mélyen hatolnak a bőrbe, serkentik a melanin termelődését a 
melanocitákban, így alakítják ki a bőr természetes védelmét. Ez a folyamat 
körülbelül hét nap alatt alakul ki. Ez idő alatt a bőr ki van téve az UVA és UVB 
sugaraknak, mely utóbbi a bőrpírért, irritációért és leégésért felelős.

A RAPID BRONZ használata elősegíti a természetes védelmet, és képes elindítani 
és felgyorsítani a tirozináz kialakulását. Amikor a bőr érintkezik a napfénnyel a 
melanogenézis folyamat már aktív, és a bőr gyorsan, természetes módon védetté 
válik már a napozás első óráitól kezdődően.

RAPID BRONZ MŰKÖDÉSE
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A RAPID BRONZ krém használata fokozza a rendelkezésre álló biológiai melanin 
képződését, kedvezően hat a pigmentáció természetes folyamatára, és ennek 
következtében megnövekedik a természetes bőrvédelem, elkerülve ezáltal az 
esetleges bőrpírt és leégést. Ezen felül előkészíti a bőrt a gyorsabb, egyenletesebb, 
erőteljesebb barnulásra.

RAPID BRONZ előkészíti a bőrt a napozásra, és lehetővé teszi egy alacsonyabb 
fényvédő krém használatát, így nem veszélyezteti a természetes melanin 
képződését és az D-vitamin termelődését. Emellett kevesebb időt kell eltöltenünk a 
napon, hogy kialakuljon az egyenletesebb, erőteljesebb barnaság.

RAPID BRONZ ELŐNYEI

CSÖKKENTI
AZ IRRITÁCIÓT

GYORSABB
BARNULÁST EREDMÉNYEZ

NÖVELI
A TERMÉSZETES

VÉDELMET



A RAPID BRONZ egész évben történő napi szintű alkalmazásával a bőr 
természetes módon védett, és napbarnított marad még az olyan időszakokban is, 
amikor a napfény kevésbé erős. Ezen felül természetes módon megelőzi az 
esetlegesen a későbbiekben kialakuló bőrpírt és leégést.

A napozás megkezdése előtt legalább egy héttel kezdje el használni reggel és este 
RAPID BRONZ-ot, hogy előkészítse és aktiválja a bőr természetes védelmi 
folyamatát.

A napozás alkalmával használja a RAPID BRONZ-ot a bőrtípusának megfelelő 
napvédő készítménnyel együtt, a nagyobb bőrvédelem érdekében.

HOGYAN HASZNÁLJUK A RAPID BRONZOT
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Bármilyen típusú bőr számára ajánlott, akár a fehér érzékeny bőrűek számára is, 
illetve azoknak is, akiknek fontos, hogy a lehető legoptimálisabb módon szerezzék 
meg a napbarnított bőrszínt, és azt minél hosszasabban megőrizzék.

A RAPID BRONZ krém használata különösen ajánlott azok számára, akik az elmúlt 
időszakban egyre nagyobb mennyiségben használtak magas faktoros napvédőket, 
mivel a készítmény a természetes módon történő bőrvédelem fokozásával újra 
egyensúlyt teremt a bőr természetes védelmi mechanizmusaiban.

Használata azok számára is javasolt, akik egész évben ki vannak téve a nap 
ultraibolya sugárzásának a munkájuk vagy a sportolás miatt.

KINEK JAVASOLT A RAPID BRONZ HASZNÁLATA
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