KÖZLEMÉNY
VISZONTLÁTÁSRA DR.HAUSCHKA NAPVÉDİK!
Nehéz döntést hozott meg a WALA Heilmittel GmbH. : 2009 júniusától nem forgalmazza tovább a
Dr.Hauschka napvédı készítményeket.
Napvédı készítményei fejlesztésekor a WALA úgy határozott, hogy kizárólag ásványi eredető
napvédı filtereket alkalmaz, mivel ezek az anyagok csak a bır külsı felületén fejtik ki hatásukat,
nem szívódnak be a bırbe, és semmilyen módon nem károsítják azt. A német ÖKO-TEST magazin
szintén az ásványi filterrel készült napvédık használatát javasolta olvasói számára, és több ízben
rendkívül pozitív véleményeket fogalmazott meg a Dr.Hauschka napvédı készítményekrıl.
Az összes Dr.Hauschka napvédı készítmény által biztosított UVA sugárzás elleni védelem minden
tekintetben megfelelt az úgynevezett „ausztrál standardnak”, ami minimum 90 %-os fényvédı hatást
jelentett a UVA sugarak ellen. A most megjelent Európai Uniós szabályozás elıtt ez a standard volt
az általánosan elfogadott az egész világon. Azonban az Európai Unió Bizottsága közzétett egy új
standardajánlást a napvédı készítmények faktorszámának megállapítására. Ennek megfelelıen 2009ig az Európai Unióban gyártott minden napvédı terméknek biztosítania kell az UVA sugárzás elleni
védelemhez viszonyított minimálisan 1:3 arányú UVB sugárzás elleni védelmet.
Ezt az elıírt 1:3 arányt kémiai napvédı filterek alkalmazásával könnyen el lehet érni, de csak ásványi
fényvédıkkel lehetetlen. Viszont kémiai eredető napvédı filterek alkalmazása elfogadhatatlan
megoldást jelent a WALA számára. Így alapos megfontolás után a WALA arra a döntésre jutott,
hogy mivel az általa gyártott termékek magas minıségi követelményei és azok vásárlóinak elvárásai
nem találkoznak az Európai Unió Bizottságának fenti javaslatából származó következményekkel,
ezért 2009-tıl kivonja napvédı termékeit a piacról. A WALA ezen döntése nem érinti a Dr.Hauschka
napozás utáni testápoló készítményt, amely továbbra is elérhetı lesz.
A WALA döntésének megfelelıen hazánkban is 2009 az utolsó év, amikor a vásárlóink legnagyobb
megelégedésére szolgáló Dr.Hauschka napvédı készítmények elérhetık lesznek mindaddig, amíg az
Európai Unió Bizottságának új ajánlása a napvédı készítmények faktorszám meghatározására
érvényben marad. Habár az új napvédı standard körül jelenleg is élénk viták folynak az EU
Bizottságban, kevés reményt látunk arra, hogy pár éven belül a szabályozás megváltozzon. Ezért fájó
szívvel most csak azt tudjuk mondani: Viszontlátásra Dr.Hauschka napvédık!
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