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Μαύρισμα, το πολυπόθητο χρώμα του καλοκαιριού 

Όλοι και όλες ονειρεύονται ένα ωραίο σώμα με χρυσαφένιο χρώμα  που 

κολακεύει τη σιλουέτα, καμουφλάρει ατέλειες και «ρετουσάρει» την όψη 

της επιδερμίδας.  

Δυστυχώς, ή ευτυχώς, το μαύρισμα δεν γίνεται μέσα σε μερικές ημέρες. 

Η διαδικασία θέλει σωστή τακτική και χρήση των προϊόντων, με πρώτο 

στόχο την προστασία και μετά την εμφάνιση.Οι περισσότεροι επιδίδονται 

σε έναν άτυπο ‘αγώνα’ μαυρίσματος, μιας και το ωραίο –μπρούτζινο, 

σοκολατί ή άλλο- χρώμα στην επιδερμίδα μας δεν το επιτάσσει μόνο η 

μόδα και η καλαισθησία. 

Για όλα τα παραπάνω άλλωστε ορισμένοι εφαρμόζουν και τις τεχνητές 

μεθόδους μαυρίσματος (solarium, tanning κλπ όπου κανείς μπορεί να 

μαυρίσει ακόμα και το χειμώνα) ή πολύ απλά επιδίδονται σε ατελείωτες 

ώρες ηλιοθεραπείας, αγνοώντας σε κάθε περίπτωση τις προειδοποιήσεις 

και τις συστάσεις για τις βλαβερές επιδράσεις του ήλιου και της 

υπεριώδους ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό. 



Θα πρέπει να γνωρίζετε πως ο ήλιος δυστυχώς δεν είναι πια άκακος και 

η μακρά έκθεση στις ακτίνες του κρύβει αρκετές παγίδες (αύξηση 

‘οξειδωτικών’ ελεύθερων ριζών στο σώμα) όπως διατείνονται οι 

δερματολόγοι και οι άλλοι ειδικοί υγείας. 

Έτσι, πέρα από την αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του 

δέρματος, στο βωμό της ‘χρυσαφένιας επιδερμίδας’ συναντούμε πολλές 

φορές δερματοπάθειες, ηλιακά εγκαύματα, ξηρότητα δέρματος και 

αφυδάτωση (ακόμα και στο σύνολο του οργανισμού), μέχρι και διαταραχές 

στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ηλίαση) και άλλα… 

Η σωστή έκθεση στον ήλιο κυρίως κατά τις μεσημεριανές ώρες πρέπει να 

γίνεται με  πλήρη εξοπλισμό - καπέλο, ρούχα, γυαλιά - καθώς το 

αντηλιακό δεν φθάνει, λένε οι ειδικοί. 

Ο ήλιος επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Καλύτερη διάθεση και λιγότερο 

στρες φάνηκε να χαρίζει το φως του ήλιου.  Θα πρέπει όμως να έχουμε 

στο νου μας κάποιες απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν 

να κατανοήσουμε καλύτερα τον ήλιο και το τι μας προσφέρει. 

 

 

Τι είναι  ο φωτότυπος 



Είναι δείκτης που δηλώνει την ευαισθησία που έχει το δέρμα μας στον 

ήλιο. Ανάλογα, λοιπόν, με το χρώμα του δέρματος, των μαλλιών και των 

ματιών, ανήκουμε σε διαφορετικό φωτότυπο. Δείτε παρακάτω τ6ους 

τύπους: 

Φωτότυπος 1 : Αν το δέρμα σας είναι πολύ ανοιχτόχρωμο και ευαίσθητο, 
κοκκινίζει και καίγεται εύκολα, τα μαλλιά σας είναι φυσικά ξανθά ή 
κόκκινα και έχετε φακίδες. 
Φωτότυπος 2 : Αν έχετε ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, η οποία καίγεται 
εύκολα και μαυρίζει λίγο. 
Φωτότυπος 3 : Αν είστε καστανοί με ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, η οποία 
κοκκινίζει στην αρχή και στη συνέχεια μαυρίζει σταδιακά και είναι 
λιγότερο ευπαθής στα εγκαύματα. 
Φωτότυπος 4 : Αν είστε μελαχρινοί, το δέρμα σας κοκκινίζει σπάνια και 
μαυρίζετε εύκολα. 
Φωτότυπος 5 : Αν το δέρμα σας είναι πολύ μελαμψό και τα μαλλιά σας 
σκούρα (ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση, χρειάζεται να φοράτε 
αντιηλιακό).  
 

 
 

Τι σημαίνει SPF 

Είναι ακρωνύμιο του αγγλικού όρου SunProtectionFactor. Δηλώνει το 

δείκτη προστασίας που έχει ένα αντηλιακό και υποδεικνύει το χρόνο που 



μπορούμε να καθίσουμε στον ήλιο χωρίς να καούμε. Για παράδειγμα, εάν 

κοκκινίζουμε μετά από 10 λεπτά παραμονής χωρίς να φοράμε αντηλιακό, 

με ένα δείκτη προστασίας 15 μπορούμε να παραμείνουμε 150 λεπτά. 

Προσοχή, όμως, γιατί πρόκειται για θεωρητική ένδειξη και είναι πολύ 

πιθανό να εμφανιστεί πολύ πιο γρήγορα ερύθημα. Το SPF υπολογίζεται 

με καθιερωμένες μεθόδους σε συνθήκες εργαστηρίου: Συγκεκριμένα, μια 

περιοχή του δέρματος εκτίθεται σε ακτινοβολία συγκεκριμένου μήκους 

κύματος και από δεδομένη απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι, στην πράξη, για 

την επιλογή του κατάλληλου αντηλιακού και την ασφάλειά μας, εκτός 

φυσικά από τις ενδείξεις στις ετικέτες, πρέπει να συνυπολογίζουμε και 

τις ιδιαίτερες ανάγκες μας βάσει της κοινής λογικής. 

 

 
 
Τι είναι και πώς επιδρά η υπεριώδης ακτινοβολία; 
 
O ήλιος εκπέμπει ένα ευρύ φάσμα ακτινοβολιών σε διάφορα μήκη 

κύματος. Από αυτές, οι ακτινοβολίες που φτάνουν στην επιφάνεια της Γης 



είναι ένα μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας UV (UltraViolet), το 

λεγόμενο ορατό φως, και η υπέρυθρη. Η μορφή ακτινοβολίας που 

ευθύνεται για τις βλαβερές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό είναι η 

υπεριώδης, η οποία ωστόσο απορροφάται σε μεγάλο βαθμό από το όζον 

της ατμόσφαιρας. Χωρίζεται σε τρεις ζώνες: 

● Τη UV-A. Η παρουσία της δεν επηρεάζεται από τις εποχές του χρόνου 

και έχει τη δυνατότητα να διαπερνά τα τζάμια (γι’ αυτό τονίζουμε 

συνεχώς μέσα από τις σελίδες μας ότι είναι απαραίτητη η χρήση 

αντιηλιακού όλο το χρόνο). Είναι η ακτίνα που ευθύνεται για τη 

φωτογήρανση, για την καταστροφή του κολλαγόνου και την απώλεια της 

ελαστίνης, καθώς και τον καρκίνο του δέρματος, προκαλώντας βλάβη στα 

κύτταρα και στους ιστούς, συνέπειες που εμφανίζονται έπειτα από 

μακροχρόνια έκθεση.  

● Τη UV-B. Είναι η κύρια αιτία για τα ηλιακά εγκαύματα, τις 

φωτοδερματοπάθειες και την καρκινογένεση κατά ποσοστό 25% 

μεγαλύτερο από τη UV-A.  

● Τη UV-C. Είναι επικίνδυνη, αλλά ευτυχώς δεν φτάνει στην επιφάνεια 

της Γης, καθώς απορροφάται από το όζον. 

 
Και τα δύο είδη υπεριώδους ακτινοβολίας που  φτάνουν στην επιφάνεια 
της Γης προκαλούν βλάβες στο κολλαγόνο του δέρματος, καταστρέφουν τη 
βιταμίνη Α στο δέρμα, επιταχύνουν τη γήρανσή του και αυξάνουν τον 
κίνδυνο δερματικών καρκίνων. Παράλληλα η υπερβολική έκθεση στον 
ήλιο μπορεί να προκαλέσει παθήσεις των οφθαλμών όπως ο καταρράκτης 
αλλά και να «αναστήσει» ιούς στον οργανισμό που βρίσκονται σε ύπνωση.  
 

Τελικά πόσος ήλιος μάς κάνει καλό; 

Ναι στον ήλιο  λοιπόν λένε οι ειδικοί αφού δεν αμφισβητούν  τις 
ωφέλιμες ιδιότητες του ήλιου, αλλά χωρίς υπερβολές, γιατί ο ήλιος 
δημιουργεί και καρκίνο στο δέρμα ενώ είναι επικίνδυνος και για τα 
μάτια.  Περισσότερο ευαίσθητοι είναι όσοι έχουν ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα 
και οι εργαζόμενοι σε κλειστούς χώρους και γραφεία που αν εκτεθούν 
απότομα στην ηλιακή ακτινοβολία  κινδυνεύουν να πάθουν βλάβη στο 



DNA  τους,  η οποία ενδέχεται να πυροδοτήσει την διαδικασία της 
καρκινογένεσης. 

Η βιταμίνη D 

Γνωρίζουμε όλοι ότι η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για την υγεία των 
οστών. Αυτό που δεν ξέραμε μέχρι τώρα είναι πόσο επηρεάζει άλλους 
τομείς της υγείας μας και πως.  

Η βασική λειτουργία της συνίσταται στην απορρόφηση του ασβεστίου και 
του φωσφόρου από τον οργανισμό. Γι’ αυτό η έλλειψή της συνδέεται με 
την οστεοπόρωση. Έρευνες μάλιστα δείχνουν ότι σχεδόν το σύνολο των 
ανθρώπων που έχουν πάθει κάταγμα λόγω οστεοπόρωσης έχουν 
ανεπάρκεια βιταμίνης D. 

H βιταμίνη D στην οποία  κυρίως οφείλονται οι ωφέλιμες ιδιότητες του  
ήλιου σχηματίζεται στο δέρμα από την προβιταμίνη της με την επίδραση 
της ηλιακής (UV) ακτινοβολίας. Ο ρόλος της βιταμίνης D στον οργανισμό  
είναι καθοριστικός, γιατί  δημιουργεί την οστέινη ουσία μαζί  με τα 
φωσφορικά άλατα  και το ασβέστιο, συμβάλλοντας έτσι στην ομοιόσταση 
των οστών. Στους ενήλικες, η έλλειψη βιταμίνης D μπορεί να προκαλέσει 
οστεοπόρωση, ενώ στα παιδιά ραχίτιδα. Στην πραγματικότητα πρόκειται 
για σύμπλεγμα δύο βιταμινών, D2 και D3. Χημικά είναι δύο 
λιποδιαλυτές αλκοόλες που σχηματίζονται από την υπεριώδη ακτινοβολία 
 επί των στερολών που υπάρχουν στο δέρμα.  

Η βιταμίνη D2 προέρχεται από την εργοστερόλη σε φυτά και μύκητες, 
που δεν διαθέτουν δέρμα. Οι στερόλες αυτές είναι η προβιταμίνη 7-
δεϋδροχοληστερόλη και η εργοστερόλη, που βρίσκεται σε σχετική αφθονία 
στο συκώτι μερικών ψαριών. Η υπεριώδης ακτινοβολία μετατρέπει την 
7-δεϋδροχοληστερόλη σε βιταμίνη D3 και την εργοστερόλη σε βιταμίνη 
D2.  

Η βιταμίνη D3 είναι αρκετά πιο αποτελεσματική στο να αυξάνει τα 
επίπεδα αίματος 25(OH)D από την D2. Αφού οι δύο βιταμίνες 
σχηματιστούν, μία αντίδραση, που συμβαίνει στο ήπαρ, τις μετατρέπει σε 
ενώσεις που συμμετέχουν στη μεταβολική απόθεση του ασβεστίου. Η 
βιταμίνη D απορροφάται με τη βοήθεια των χολικών αλάτων από το 
λεπτό έντερο μέσω του λεμφικού συστήματος. Η απορρόφηση της 
εκτιμάται γύρω στο 50%. Η χοληκαλσιφερόλη (βιταμίνη D3), 
προσλαμβανόμενη από τη δίαιτα και κυρίως, από την επίδραση της 
ηλιακής ακτινοβολίας πάνω στο δέρμα, μεταφέρεται με μια ειδική 
σφαιρίνη, στο αίμα, καταλήγει στο ήπαρ και μετά μεταφέρεται στους 



νεφρούς. Οι κυριότερες αποθήκες της βιταμίνης D είναι ο λιπώδης ιστός 
και οι σκελετικοί μύες. Μερικές ποσότητές της βρίσκονται στο ήπαρ, στον 
εγκέφαλο, στους πνεύμονες, στον σπλήνα, στα οστά και στο δέρμα. Η 
κύρια οδός απέκκρισης της βιταμίνης D είναι εκείνη της χολής, μέσω της 
οποίας αποβάλλεται με τα κόπρανα. Ποσοστό μικρότερο του 4% της ολικής 
αποβολής της ανευρίσκεται στα ούρα. 

Η καλύτερη πηγή βέβαια για την αύξηση της βιταμίνης D είναι ο ήλιος. 
Δέκα με είκοσι λεπτά έκθεσης στον ήλιο, χωρίς αντηλιακό, αρκούν ώστε 
το σώμα μας να παράγει 10.000 με 20.000 IU. 

Διατροφή και μαύρισμα

 

Τέλος, άσπονδοι σύμμαχοι στην προστασία από τον ήλιο και το υγιές 
μαύρισμα αποτελούν ο ψευδάργυρος και το σελήνιο , τα οποία οφελούν το 
κολλαγόνο και την ελαστίνη του δέρματος, μειώνοντας παράλληλα την 
καταστροφική επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας στο δέρμα. 

Καταναλώστε λοιπόν γαρίδες, μύδια, χταπόδι και καρύδια. Με την ίδια 
λογική εξαιρετικά ωφέλιμα θεωρούνται τα ω-3 λιπαρά οξέα των ψαριών. 

Εάν μπερδευτήκατε και αναρωτιέστε πώς θα τα συνδυάσετε όλα αυτά 
μαζί, η φύση και η μεσογειακή πανίδα και χλωρίδα σας έχουν τη λύση, 



αρκεί να την εκμεταλευτείτε, απλά και σοφά! Παρατηρήστε ότι το ψάρι 
ίσως είναι η ιδανικότερη ‘τροφή για το δέρμα’ (και όχι μόνο). 

Από εκεί και πέρα συνδυάστε υπό της επιταγές της παραδοσιακής 
μεσογειακής διατροφής τα καλοκαιρινά φρούτα, λαχανικά και άλλα αγαθά 
που απλόχερα μας προσφέρει η ελληνική γη και θάλασσα τούτη την 
εποχή. Θα φροντίσουν για την υγεία και το φυσικό μαύρισμά σας...και 
αλήθεια, τι πιο καλό από μια δροσερή χωριάτικη σαλάτα με ελαιόλαδο να 
συνοδεύει το ψάρι σας; Τι πιο γευστικό και δροσιστικό από μια 
φρουτοσαλάτα από φράουλες βερίκοκα και ροδάκινα σαν επιδόρπιο ή στην 
παραλία; (σε πολυμπαγκ σε ένα φορητό τσαντάκι-ψυγείο). 

Συγκεκριμένα: 

Α.  ΟΙ ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΕΝΥΔΑΤΩΝΟΥΝ ΤΟ ΔΕΡΜΑ 

Το καλοκαίρι το σώμα μας, που σε ποσοστό 50-75% αποτελείται από 
νερό, έχει αυξημένες ανάγκες ενυδάτωσης. Μεγάλες ποσότητες νερού και 
ηλεκτρολυτών χάνονται με τον ιδρώτα και η ανάγκη για αναπλήρωση της 
υγρασίας είναι επιτακτική. Πέρα από το νερό, το οποίο πρέπει να 
καταναλώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τη φυσική 
μας δραστηριότητα, υπάρχουν και πολλά τρόφιμα που μπορούν να 
βοηθήσουν στην ενυδάτωσή μας. Παρακάτω αναφέρουμε τις κυριότερες 
διατροφικές πηγές νερού:  

Αγγούρι, κολοκυθάκια, Καρπούζι, πεπόνι, Ροδάκινο, νεκταρίνι, 
ακτινίδιο, Ανανάς, μάνγκο, Σταφύλια, φράουλες, σμέουρα, 
ντομάτες κ.α 

Β.  ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΜΑΥΡΙΣΜΑ 

Η μελανίνη είναι πολύ σημαντική χρωστική για την υγεία του δέρματος, 
καθώς το προστατεύει από την επιβλαβή επίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας. Η παραγωγή της αυξάνεται με την έκθεση στον ήλιο, 
ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί πως και η διατροφή 
ενισχύει τη δράση της. Ουσίες που βοηθούν την παραγωγή της μελανίνης 
είναι τα καροτενοειδή, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, το σελήνιο, ο 
χαλκός και τα φλαβονοειδή. Επομένως, για να μαυρίσουμε πιο εύκολα, 
καλό είναι να τρώμε: 

Καρότα, πολύχρωμες πιπεριές, βερίκοκα, όσπρια, ξηρούς καρπούς, 
σουσάμι, σκούρα πράσινα λαχανικά κ.α. 



Προσθέστε στη διατροφή σας και το νερό, ακολουθήστε 
όλα όσα συμβουλεύουν οι ειδικοί  και…...καλά μπάνια! 
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