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Vermy direkte sonlig tussen 10:00 en 15:00.
Dit is gedurende dié tyd wat die sonstrale die

gevaarlikste is. Bly soveel as moontlik in die
skaduwee of onder 'n sambreel

Sement, water, sand, glas en gras weerspieël
UV-strale en kan as gevolg daarvan sonbrand selfs
in die skaduwee veroorsaak. UV-strale is nie
dieselfde as hitte nie.  Jy kan selfs in koeler
weer aan te veel en gevaarlike sonlig
blootgestel word – beskerm jou vel dus
ook as dit betrokke of winderig buite is

Wees veral versigtig en maak seker dat
kinders teen gevaarlike sonstrale beskerm
word. Babas jonger as een jaar
behoort nooit aan direkte sonlig
blootgestel te word nie

Vermy sonbeddens en sonligte om
jouself te verbruin

Beskerm jou oë deur sonbrille met 'n
UV beskermingsgraad van UV400 te dra
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Kies swem- en strandklere wat UV bestand
is en jou vel sal beskerm. Hou in gedagte
dat UV-strale deur materiaal kan

skyn

Swemklere en sambrele wat die KANSA Seël van

Erkenning dra, behoort ook deel te wees van jou

beskerming teen die son

HET JY GEWEET
Net soos sonskerm verskillende SPF-vlakke het wat ons teen son

beskerm, so word materiaal ook gemeet aan die vlak van beskerming
wat dit bied. Dit word UPF genoem en hoe groter die nommer is,

hoe beter is die beskerming wat dit bied
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Dra ten alle tye sonskerm met 'n SPF (Sun
Protection Factor) van tussen 20 en 50 – verkieslik
SPF 30 tot 50 vir mense met 'n ligte of baie
sensitiewe vel

It is preferable to always use a
sunscreen bearing the CANSA
Seal of Recognition (CSOR)

Smeer altyd sonskerm aan 20 minute voordat jy
in die son kom. Smeer gereeld aan (ten minste
elke twee ure) en nadat jy jouself met 'n
handdoek drooggemaak het, nadat jy gesweet
het en elke keer nadat jy geswem het

Smeer genoeg sonskerm aan alle dele
van die vel wat blootgestel word aan die
son, insluitend die agterkant van die nek,
die punte van die ore, arms, voete en
hande

Die gebruik van sonskerm is nie lisensie om
sonder beskermde klere buite in die son te
wees nie. Beskut en beskerm jouself teen
die son soveel en so dikwels as wat jy kan
om seker te maak dat jy SonSlim in die
sonskyn is.

MAAK SEKER DAT DIE DATUM VAN JOU SONSKERM NIE VERVAL HET NIE. SONSKERM

VERVAL GEWOONLIK 2 JAAR NA AFLOOP VAN VERVAARDIGING.  NADAT 'N HOUER

MET SONSKERM OOPGEMAAK IS, MOENIE DIT LANGER AS 1 JAAR LATER GEBRUIK NIE
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BESKERM JOUSELFBESKERM JOUSELF

Bedek jou kop deur 'n breë rand hoed te dra
wat gemaak is van dik geweefde materiaal.
Dra lospassende klere wat gemaak is van
materiaal wat dik geweef is, koel is,
maar wat skadelike UV-strale blokkeer
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Sticky Note
Gebruik verkieslik ‘n sonskerm wat die KANSA Seël van Erkenning dra (CSOR)


