
BRONCÉATE SEGUROBRONCÉATE SEGURO



A exposición ás radiacións UV é acumulativa ao longo de toda a vida, 
polo tanto, a maior dose acumulada, maior é o risco para a saúde. 

Se non se toman unha serie de medidas á hora da exposición, esta 
pode afectar gravemente a pel e os ollos.

As exposicións intensas e repetidas poden provocar cataratas, 
envellecemento prematuro da pel, queimaduras, manchas e, a 
longo prazo, un aumento do risco de desenvolver un cancro de pel.

Unha actitude responsable é suficiente para minimizar os riscos.

Á hora dunha exposición  débense de adoptar polo menos as 
seguintes recomendacións e precaucións:

• Coñecer o fototipo de pel para escoller o programa de exposición 
máis adecuado. 

• Respectar sempre, e escrupulosamente, as recomendacións 
sobre a duración da exposición.

• Manter un mínimo de 48 horas entre as exposicións.
• Utilizar sempre lentes de protección que cumpran a normativa 

durante toda a exposición.

Ten riscos para a saúde?

Como se poden previr os riscos?

Que é o bronceado artificial? 
É un proceso mediante o cal a pel adquire un aspecto bronceado a 
través da exposición ás radiacións ultravioleta emitidas por aparellos 
cunha intensidade e cun tempo controlados.



• Retirar ben os cosméticos antes da exposición.
• Non usar acelerantes do bronceado.
• Hidratar ben a pel despois da exposición.
• Non se expoñer durante períodos de tratamento con medicamentos.
• En caso de dúbida, debe consultar co médico. 

• Non se expoñer ao sol e ao aparello ao mesmo tempo.
• Non se expoñer se se teñen lunares (moitos ou atípicos) ou antecedentes 

familiares ou persoais de cancro de pel.
• Non se lles recomenda a exposición ás mulleres embarazadas.
• Está prohibida a exposición para os menores de idade.

Os centros de bronceado deben cumprir unha serie de obrigas establecidas pola 
normativa vixente. Antes de iniciar unha exposición ás radiacións UV, débese exixir 
que o centro cumpra as seguintes condicións:
1. Estar inscrito no Rexistro de Centros de Bronceado (Consellería de Innovación, 

Industria e Comercio).
2. Dispoñer, en lugar visible e facilmente lexible, dun cartel informativo sobre os 

riscos e as precaucións que se deben tomar.
3. Dispoñer dunha táboa cos fototipos de pel e os tempos de exposición 

correspondentes.
4. Subministrarlle ao cliente un documento informativo para que o asine e dea a 

súa conformidade (consentimento informado).

5. Proporcionar un calendario/ficha personalizada de utilización do aparello.
6. Proporcionar as lentes de protección que cumpran a normativa para a 

exposición.
7. Ter á disposición do público a acreditación da revisión técnica anual do aparello 

por un organismo autorizado.
8. Manter os aparellos e as lentes de protección debidamente limpos e 

desinfectados.
9. Dispoñer de persoal debidamente formado para asesorar directamente o 

usuario.

A que centros se debe de acudir?



NON HAI QUE ESQUECER QUE A PEL
TEN MEMORIA E, SE SE AGRIDE,

PODE PASAR FACTURA
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