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Slut på oron för solskador:

Badkläder med solskyddsfaktor för barn
Visst är det härligt att se nakna, brunbrända barn leka nere vid vattenbrynet! Tyvärr är det ju
så att nere vid vatnnet reflekteras solens strålar och risken för brännskador ökar. Det räcker
med att ha bränt sig ordentligt vid två tillfällen under ungdomsåren för att man ska löpa en
ökad risk att få malignt melanom ¹.
Barn har en extra ömtålig hud och det är viktigt att skydda dem så att de aldrig blir brända av solen.
Sunmate med start 1997 har som första svenska företag tagit fram en kollektion barnbadplagg med
inbyggd solskyddsfaktor 50+. Den här typen av badkläder används sedan länge bland annat i
Australien, där upp till 80% av alla barn har solskyddande badkläder.
Idén till plaggen kom när Oscar, 1 år, skulle ut och resa. Hur skulle han skyddas mot solens
strålar?
- Vanliga kläder är inte speciellt behagliga att ha på sig när de är blöta, och de är dessutom inte
heltäckande, säger Pia Karlsson på Sunmate. En t-shirt har till exempel solskyddsfaktor sju, och detta
kan reduceras till hälften när den är blöt.
Specialsydda kläder blev lösningen för Oscar - och idén till Sunmate var född!
Badplaggen är sköna att bada i och är sydda i tyg som känns svalt och andas bra. Tyget är testat enligt
australisk standard (AS/NZS4399).Baddräkterna är designade med lång eller halvlång ärm/långa eller
halvlånga ben i härliga färger som barn tycker om.
Badplaggen säljs huvudsakligen via webbutiken www.sunmate.se.
Ytterligare information, bilder, varuprov:
Pia Karlsson, Sunmate, 070-5545710
Med vänliga hälsningar
Sunmate
Pia Karlsson
Bilder som finns i pressrummet här på hemsidans pressrum får användas fritt, övriga hemsidans bilder på
begäran.

¹Källa; Hud i Sol av Cecilia Boldeman och Stefan Einhorn
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