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1. Introducció
Quan anem a la platja, a donar una volta, quan fem una excursió per la muntanya, quan passem
hores i hores en les que la nostra pell està en contacte amb els raigs del Sol, no ens hi adonem
del que estem posant en perill, del que ens estem jugant. Totes aquestes coses les fem per
diversió, per passar una estona amb els amics, amb la família o amb qualsevol persona que ens
importi, o potser també ho fem perquè ens agrada o perquè ho necessitem, en definitiva ho fem
per gaudir de la vida, per passar-nos-ho bé, però oblidem la part perillosa de tot això, és la part del
efectes que pot tenir sobre el nostre cos, la pell.
Aquests efectes són provocats pels rajos solars, aquests que ens encanta que hi hagi, aquests
pels quals ens bronzegem, estem més feliços, més alegres... Els rajos solars són realment molt
perjudicials per a nosaltres, ens travessen la pell i poden causar molts problemes a la llarga si no
ens conscienciem de que ens hem de protegir d'ells. Sí, és veritat que la capa d'ozó ja fa aquest
treball per nosaltres, però...¿és suficient?
Està clar que si ens informem una mica, no ho és. Per això són necessàries les cremes solars,
perquè són les encarregades de protegir-nos realment. Potser dóna mandra posar-se-la, però si
no ens la posem...¿a què estem jugant? Som conscients de tot el que comporta aquesta decisió?
Per aquest motiu hem escollit aquest treball, per estudiar, per saber que és una crema solar i de
que ens protegeix, per aprendre a tenir clar que amb crema solar tindrem menys problemes.
L'elaboració d'una crema solar és un procés llarg i costós, però val la pena saber sobre ell i des
d'un primer moment, la idea de poder formar part d'aquest procés ens va agradar moltíssim. Fer la
nostra pròpia crema solar ens va cridar l'atenció des d'un inici.
Realment no sabem quin és el motiu principal pel qual vam fer aquesta elecció, però no importa ja
que podrem formar part d'aquest treball en el qual estudiarem la variació de temperatures a causa
de la contaminació global, la capa d'ozó, els rajos solars, els efectes que comporten i sense
oblidar-nos del més important, podrem elaborar una crema solar, la nostra pròpia crema i estudiarla. Conscienciar-nos a nosaltres mateixes i conscienciar després als qui ens escoltin.
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2. Objectius del treball
Abans de començar aquest treball ens hem fixat uns objectius per tal de tenir una base per on
començar.
En primer lloc hem decidit estudiar una mica la capa d'ozó, la funció que duu a terme, la seva
composició, els efectes que produeix el seu debilitament, la contaminació global...
Per continuar, ens ha semblat convenient fer un estudi amb profunditat sobre les radiacions solars,
els tipus que hi ha, els efectes d'aquestes...
Des d'un començament tenim clar que la major part del nostre treball de recerca ha d'estar centrat
en la part pràctica, és a dir, en l'elaboració d'una crema solar, ja que totes dues tenim moltes
ganes de poder fer alguna pràctica consistent. Per aquest motiu ens hem fixat l'objectiu de fer un
estudi dels components de les cremes solars abans d'elaborar la crema en sí.
Un dels objectius principals és aprendre a fer una crema solar i conscienciar-nos de que sense les
cremes solars podem arribar a tenir seriosos problemes.
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3. Recerca
La recerca del nostre treball és:
«Són les cremes solars un bon aliat contra les amenaces del Sol»
En començar el nostre treball de recerca ens vam formular una sèrie de preguntes per tal de poder
guiar el treball.
Algunes de les preguntes més rellevants que ens vam plantejar al començament van ser:
- Les cremes solars ens beneficien?
- La protecció de les cremes solars indicada és la real?
- Els nens petits/nadons requereixen un tracte de la pell especial?
- Les radiacions solars són perjudicials per al nostre organisme?
- Les cremes solars poden arribar a prevenir malalties mortals?
Conforme hem anat investigant, ens hem adonat de que algunes de les preguntes plantejades no
han pogut ser resoltes, ja que alguns temes es desviaven del treball. De totes maneres, totes elles
ens han estat útils per anar destriant la perspectiva del treball.
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4. Els efectes de la contaminació en l'atmosfera
4.1. Temperatura global del planeta Terra
Al llarg dels anys la temperatura global del nostre planeta s'ha vist afectada. Han hagut molts
canvis, per a pitjor, es clar. Si ens fixem en la temperatura del segle XX, podem veure que durant
aquest segle ha augmentat aproximadament 0,6 ºC.

Imatge 1: Gràfica temperatura S. XX

En aquest gràfic podem veure l'evolució de la temperatura, és a dir, l'augment que ha patit i els
anys en que ho ha fet. Es pot veure clarament que de l'any 1900 al 1920 la temperatura ha
disminuït i augmentat de manera normal, però a partir de l'any 1920 la temperatura s'ha anat
incrementant fins l'any 2000, es pot veure com dèiem abans que el increment ha estat de 0,6
graus, tot i que aquests anys l'emissió de CO 2, l'escalfament global i l'efecte hivernacle entre
d'altres, no han estat massa elevats si ho comparem amb aquest segle, el segle XXI.
Una de les característiques que s'ha de tenir en comte en les temperatures és la diferencia entre
temperatures

diürnes i temperatures nocturnes. A l'hemisferi nord les temperatures mínimes

nocturnes han experimentant un ascens de 0,8 graus, que és molt més gran que el de les
temperatures màximes diürnes que només és de 0,2 graus.
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En aquest altre gràfic podem veure les variacions de temperatura que hi ha hagut de l'any 1900 al
2010:

Imatge 2: Gràfica temperatura 1900-2010
Realment s'ha anat incrementant de forma contínua fins arribar a un increment de 0,6-0,8 graus.
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4.2. Perquè augmenta la temperatura?

4.2.1. Contaminació global
La contaminació produïda pels gasos que expulsen els cotxes, les fàbriques, per la
desforestació... La contaminació produïda única i exclusivament per nosaltres afecta de manera
abrupte la temperatura del nostre planeta. Tot el que la natura no coneix, tot el que la natura no
crea, és a dir, tot el que fem nosaltres sobre ella, és al cap i a la fi un problema més pel qual no es
pot posar solució. Tota aquesta contaminació afecta a moltes coses però una de les més
importants és la temperatura del planeta, si augmenta o si disminueix. En aquest cas també ens
afecta a nosaltres perquè un gran augment o una gran disminució d'aquesta ens pot fer
desaparèixer del planeta que creiem que es nostre.

4.2.2. Funció normal de la capa d'ozó
La capa d'ozó és un estrat de l'atmosfera que es troba entre els 19 i 23 km d'altitud, en
l'estratosfera. Aquesta capa està formada per ozó que es forma a causa de l'efecte de la llum
solar sobre l'oxigen. Molècula de tres àtoms d'oxigen. L'ozó és la única substància de l'atmosfera
que pot absorbir els raigs ultraviolats (UV-C) provinents del Sol.

Imatge 3: Molècula d'ozó
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4.2.3. Afebliment de la capa d'ozó
L'any 1929 van sortir al mercat productes que contenien CFC, és a dir, clorofluorocarburs, dits
productes s'utilitzaven en les fàbriques d'aerosols i refrigeradors. Aquesta substància química
segons les investigacions dels científics, a la superfície terrestre no afectaven en res, però en
arribar a l'estratosfera on es troba tot l'ozó del planeta, reaccionaven i destruïen molècules d'ozó.
Això es va descobrir entre l'any 1979 i el 1980.
D'aquesta manera es va produir el conegut forat de la capa d'ozó sobre l'Antàrtica, a causa dels
clorofluorocarburs, una substància química molt perjudicial per a nosaltres, tot i que vam ser els
responsables de que aquests, no només s'utilitzessin, si no de que es produïssin.

Imatge 4: Evolució de la capa d'ozó
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4.2.4. Tancament de la capa d'ozó
Gràcies a l'estudi per part de científics neozelandesos del forat que hi ha a la capa d'ozó, s'ha
anunciat que podria estar tancat en arribar a l'any 2050. El Doctor Greg Bodeker ha assegurat que
el Protocol de Montreal, el qual es va signar l'any 1987 i el qual prohibia l'utilització dels
clorofluorocarburs, esta donant resultat. Poc a poc aquestes substàncies químiques tan
perjudicials per a l'atmosfera estan desapareixent.

Imatge 5: Evolució del tancament de la capa d'ozó
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5. Les radiacions i la pell
Tot i que actualment s'ha enunciat que la capa d'ozó està retornant al seu estat òptim, fins fa poc
patia una sèrie d'impactes que provocaven greus efectes a nivell dels ecosistemes.
Les causes mencionades anteriorment, com són tots els fluorocluorocarbons que disminueixen la
concentració d'ozó a l'atmosfera, provoquen que la filtració de radiacions per part de la capa d'ozó
no sigui tan eficaç.
Amb això, el planeta Terra deixa entrar cada cop més radiacions més intenses i amb un espectre
més ampli.
Això fa que la temperatura del nostre
planeta

augmenti

extremadament,

causant greus desequilibris a nivell
mundial; tant si ens referim a canvis en
els biòtops que provocaran mutacions
per

a

la

supervivència

dels

seus

habitants, com si ens referim a la
variació de cadenes tròfiques (per
l'extinció de diverses espècies) o, si ho
mirem

a

nivell

biològic

individual,

observant els efectes que aquestes
radiacions provoquen a l'organisme.

Imatge 6: El planeta està en risc

Nosaltres focalitzarem el treball en aquesta última qüestió. Veurem el recorregut i comportament
de les radiacions des que entren en contacte amb la pell i analitzarem els seus efectes.
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5.1. Radiacions
EL SOL
En el centre del nostre sistema solar hi trobem el Sol, una gran bola de massa incandescent que
es va formar gràcies als xocs entre partícules donats en el centre d'una nebulosa a l'espai fa 4.600
milions d'anys. Aquests xocs entre partícules van fer augmentar la temperatura i es van començar
a originar processos de fusió nuclear1 que van acabar donant lloc a l'actual Sol.
Un Sol format per un 73,46% d'hidrogen (H), un 24, 87% d'heli (He) i tot un seguit d'altres
elements en un baix percentatge com són l'oxigen (O) en un 0,77%, el carboni (C) en un 0,29%, el
ferro (Fe) en un 0,16%, el neó (Ne) en 0,12%, el sofre (S) en un 0,10%, el nitrogen (N) en un
0,09%, el silici (Si) en un 0,07% i finalment el Magnesi (Mg), que forma tan sols un 0,05% del sol. 2
FORMACIÓ DE RAJOS SOLARS
El sol que tots coneixem està sotmès a 6.000 K (5.726,85 ºC) de temperatura aproximadament.
Aquestes elevades temperatures que presenta fan que la seva massa pateixi una fusió nuclear
que la converteix en energia. L'energia formada a partir de la fusió nuclear és alliberada de la
massa solar perquè el moviment dels àtoms no permet que sigui retinguda. Un cop alliberada
aquesta energia rep el nom de radiació solar, i es dispersa des del centre del Sol en totes les
direccions cap a l'espai, això dóna lloc a la seva forma esfèrica.
ACTUACIÓ DELS RAJOS SOLARS
Es pot dir que tan el Sol com les radiacions que desprèn són cossos negres 3, ja que absorbeixen
qualsevol llum i energia que incideix sobre ells. A més del poder d'absorbent energètic duen a
terme la funció oposada, emeten (emetre no és sinònim d'alliberar) aquesta energia en forma
d'ones electromagnètiques4.

1

Fusió nuclear: Procés en el qual diversos nuclis atòmics de càrrega similar s'uneixen i formen un nucli
més pesat. En aquest procés s'absorbeix i s'allibera una gran quantitat d'energia.

2 Dades de la universitat Standford
3

Cos negre: objecte que absorbeix absolutament tota la llum i energia radiant que incideix sobre ell,
aquesta energia mai es reflecteix ni passa a través d'ell.

4

Ones electromagnètiques: Ones d'energia que no necessiten un medi material per propagar-se, es
propaguen mitjançant el buit.
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ONES ELECTROMAGNÈTIQUES
Les radiacions solars es dispersen per l'espai mitjançant ones emeses per les mateixes
radiacions, s'anomenen ones electromagnètiques, ja que estan formades per camps elèctrics i
magnètics oscil·lants i perpendiculars entre ells que transporten energia i es propaguen sense
necessitat de cap medi material.

Imatge 7: Representació d'una ona electromagnètica*
(s'observa la perpendicularitat entre els camps magnètic i
elèctric i d'aquests respecte a la direcció de propagació.)

Les ones electromagnètiques es formen a partir de càrregues elèctriques accelerades. Quan
parlem de les ones electromagnètiques provinents del Sol sabem que l'acceleració de la seva
càrrega elèctrica ve donada per la fusió nuclear que pateixen les seves partícules amb el xoc
constant.
La temperatura és un factor clau per observar les característiques d'aquestes ones. En augmentar
la temperatura, augmenta la pressió entre partícules, i conseqüentment la seva velocitat. Aquest
fenomen es veu reflectit en les ones electromagnètiques i els seus components, ja que com més
gran és la velocitat, més elevada és la freqüència 5, i la longitud d'ona6 es veu cada cop més
reduïda.
Per tot això podem observar que segons la temperatura de la radiació, la longitud i la freqüència
d'ona és més gran o més petita, i amb això es distingeixen els diversos tipus de radiacions solars.
Si la radiació es troba a temperatura ambiental la seva longitud i freqüència d'ona es manté
constant. Pel contrari, si augmenta la temperatura, la radiació presentarà una longitud d'ona més
petita i una freqüència més gran (l'energia està en augment), la seva irradiància 7 augmentarà
proporcionalment amb la freqüència i tindrà un poder de penetració en els cossos més elevat.
5
6
7

Freqüència: Nombre de vegades que es repeteix un acte (en aquest cas, la ondulació de la ona) per
unitat de temps.
Longitud d'ona: Distància recorreguda per una ona en un determinat interval de temps.
Irradiància: Potència incident per unitat de superfície.
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PROPIETATS DE LES ONES ELECTROMAGNÈTIQUES
Les ones electromagnètiques es caracteritzen principalment per tenir la capacitat de dispersar-se
pel buit sense la intervenció de cap objecte material, i ho fa a una velocitat de c=299.792.458 m/s,
la velocitat de la llum.
Generalment presenten unes propietats que les distingeixen unes de les altres, són les que venen
a continuació.
Quan les ones electromagnètiques que es dispersen pel buit arriben a un medi material, es poden
produir els següents efectes:
Reflexió: Quan la ona electromagnètica arriba a topar amb un medi
material, els punts de la frontera d'aquest medi 2 generen una nova
ona que es propaga en el medi 1.
La ona que es reflexa té la mateixa freqüència, longitud d'ona, i
velocitat de propagació que la ona incident.
Segons l'estructura de la superfície; aquestes ones seran
reflectides de manera paral·lela, en cas que la superfície sigui

Imatge 8: Reflexió

plana (com passa amb els miralls), o es reflectiran en totes les
direccions (com passa amb superfícies rugoses)
Refracció: Quan la ona incideix sobre aquest medi 2, els punts de la
frontera produeixen, a més de la reflexió de la ona que es reflexa,
una altra ona que es propaga en el medi 2, aquesta nova ona
s'anomena ona refractada o transmesa.
La ona refractada té la mateixa freqüència que la ona incident, però
es propaga a una velocitat diferent. En dispersar-se en el buit,
adquireix la velocitat de la llum, en qualsevol altre cas la seva

Imatge 9: Refracció

velocitat de propagació serà menor.
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Absorció8: És la captació de llum, calor o altres tipus d'energies radiants per part de les
molècules. La radiació que s'absorbeix es transforma en calor i la que no pot ser absorbida es
reflexa, canviant així les seves característiques.
En el cas de la radiació solar de llum visible, quan la llum incideix sobre qualsevol objecte, de la
mateixa manera, unes longituds d'ona son absorbides i d'altres reflectides.
Totes les ones de llum visible contenen, en realitat, tota la gama de colors que va des del vermell
fins al violeta. Quan una d'aquestes ones arriba a un objecte, aquest absorbeix part de les
radiacions i les que no capta, són reflectides pel cos i captades pels nostres ulls, és a dir, el color
que nosaltres veiem és la radiació que no s'ha absorbit.
Es per aquest motiu que quan veiem un objecte de color blanc, tota la radiació ha estat reflectida, i
en un objecte negre tota la radiació ha estat absorbida pel cos, per això no ens arriba el reflexa al
nostre ull.

Imatge 10: Absorció

8

Absorció: no confondre amb adsorció. Adsorció es la adhesió de partícules fluïdes en superfícies sòlides, i absorció
és la penetració de dos substàncies.
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FORMULACIÓ BÀSICA PER L'ESTUDI MATEMÀTIC DE LES ONES ELECTROMAGNÈTIQUES
Si es vol efectuar un estudi, cal tenir en compte els tres factors que constitueixen els caràcters de
l'ona electromagnètica a analitzar. Les ones electromagnètiques s'atribueixen en relació a la seva
freqüència, energia i longitud d'ona.
Per poder estudiar l'energia que emet l'ona s'utilitza l'equació de Planck:

E=h·f
On E és l'energia, f és la freqüència d'ona i h = 6.626 × 10−34J·s, la constant de Planck.
Per poder comparar aquestes dades amb la longitud d'ona i la velocitat, es fa servir la següent
equació:

v=f·
On v és la velocitat de la llum (en el buit) que equival a c=3·10 8 m/s (més concretament
299.792.458 m/s) f és la freqüència i . . és la longitud d'ona.
Tot i que depenent de la seva extensió aquestes magnituds s'expressen amb la nomenclatura que
més s'escau, en el sistema internacional (SI) hi trobarem les dades expressades de la següent
manera:

Magnitud

Nomenclatura

Símbol

Expressió en SI

Longitud (d'ona)

Metres

m

m

Freqüència

Hertz

Hz

s-1

Energia

Electronvolt

eV

1,60217733 10-19J

Velocitat (de la llum)

Metres per segon

m/s

m/s
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Imatge 11: Espectre electromagnètic: segons la freqüència,
longitud d'ona i temperatura

ESPECTRE ELECTROMAGNÈTIC
L'espectre electromagnètic és el conjunt de totes les ones electromagnètiques conegudes fins ara,
des de les que tenen una major freqüència com els raig Gamma fins a les de menor freqüència
com les ones de radio.
Aquest espectre té una gran diversitat d'ones electromagnètiques. Segons la seva freqüència,
longitud d'ona i les seves respectives energies podem relacionar la radiació amb el tipus d'ona que
li pertoca dintre de l'espectre electromagnètic.
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Com podem veure en l'esquema anterior, depenent de la temperatura a la que està sotmesa la
radiació, tindrà lloc una reacció d'ionització (si l'energia que li arriba és tan elevada que permet
arrancar electrons de l'àtom) o una reacció simple (en cas que la temperatura no faci superar el
límit d'ionització9) , fent variar a l'hora la gravetat dels seus efectes.
Hem pogut observar que aquest espectre comprèn una gran diversitat d'ones electromagnètiques,
però el Sol acota les seves possibilitats entre els rajos ultraviolats (UV) i els infrarojos (IR), passant
també per la llum visible.

Imatge 12: Espectre electromagnètic,ampliació de llum visible

9

Límit d'ionització: punt en que l'àtom passa de no estar ionitzat a ionitzar-se degut a energies molt
fortes.
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5.2. Tipus de radiacions solars
En el món de la ciència s'ha demostrat l'existència de cadascuna de les radiacions que formen
l'espectre electromagnètic. No obstant, el Sol que nosaltres coneixem no és capaç d'emetre totes
aquestes radiacions. Degut a les condicions de pressió, temperatura i matèria a les quals està
sotmès en condicions naturals tan sols pot efectuar les radiacions següents:

Imatge 13: Filtració de les radiacions solars en les diverses
capes de la pell

RADIACIÓ ULTRAVIOLADA DE TIPUS C (UV-C)
Aquesta radiació és la més perillosa de totes, degut a la seva elevada freqüència, presenta una
longitud d'ona de 283 – 200 nm i emet una gran quantitat d'energia (de 4,43 a 6,20 eV). Per sort,
la capa d'ozó absorbeix tota la seva energia i impedeix la seva entrada a la superfície terrestre,
per aquest motiu no afecta en cap grau als éssers vius.
RADIACIÓ ULTRAVIOLADA DE TIPUS B (UV-B)
La radiació ultraviolada B, es la següent radiació solar amb més freqüència. La seva longitud
d'ona és una mica més amplia, en concret de 320 – 280 nm i emet una energia de 3,87 – 4,43 eV.
A diferència de la UV-C, la UV-B és capaç de penetrar l'atmosfera (passant per la capa d'ozó) i
causar efectes en el teixit epitelial.
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De totes les radiacions solars que aconsegueixen travessar la capa d'ozó, aquesta és la que té
una freqüència més elevada i, per tant més poder de penetració; però queda retinguda en
l'epidermis, on es pateixen una sèrie de reaccions oxidatives. Aquestes reaccions tenen lloc de
manera immediata, ja que el recorregut que ha de fer la radiació és molt curt. Com que són
reaccions que es produeixen de manera molt ràpida, els melanòcits no tenen temps d'actuar i les
cremades de la pell són inevitables.
RADIACIÓ ULTRAVIOLADA DE TIPUS A (UV-A)
La radiació ultraviolada de tipus A arriba amb més quantitat a la superfície terrestre. Encara que la
seva freqüència és més baixa, es pot dir que, juntament amb la radiació de llum solar, és la més
perillosa de totes.
La seva longitud d'ona és més llarga que les anomenades anteriorment (400 – 320 nm) i l'energia
que emet per fotó és de 3,10 – 3,87 eV.
Aquesta radiació és capaç de travessar completament l' epidermis i arriba a la dermis, activant els
melanòcits i deixant que actuïn les melanines. Aquest procés és el responsable del bronzejat; però
en quantitats excessives pot arribar a afectar l'ADN i provocar el desequilibri en la secreció de
melanines per part dels melanòcits. Quan la radiació és tan elevada que s'arriben a produir
aquests problemes, la cèl·lula de la pell afectada pot presentar diverses dificultats:
En primer lloc, si la radiació afecta directament al material genètic del mitocondri, la cèl·lula
deixarà de produir energia i acabarà morint. Aleshores, es produirà un excés de cèl·lules mortes al
llarg de tot el teixit i es crearà un envelliment prematur de la pell.
En segon lloc, si la radiació afecta al material genètic del nucli de la cèl·lula, aquesta cèl·lula
experimentarà mutacions que podran fer inhibir el seu creixement o bé duplicar-se amb errors en
l'ADN, que és el que anomenem càncer de pell.
El descontrol de les melanines provocat per les mutacions en l'ADN causarà efectes com les
taques solars.
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LLUM VISIBLE
La radiació de llum visible, de longitud d'ona de entre 380 nm a 740 nm (a l'aire) i de freqüència de
790 – 405 Thz* aproximadament, és capaç d'estimular la retina del nostre organisme, provocant
sensacions de colors de diverses games; vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i violeta són els
colors que componen l'arc de Sant Martí, que és un reflexa de tots els colors que la nostra retina
és capaç d'interpretar.
En quan a efectes cutanis, és capaç de travessar tota l'epidermis i arribar fins a la dermis, en
algunes ocasions fins i tot arriba a la hipodermis. De la mateixa manera que la radiació
ultraviolada A, la de llum visible ens ocasiona envelliment prematur, taques a la pell i càncer de
pell o melanomes.

Imatge 14: Freqüències i longituds
d'ona de les diverses radiacions de
llum visible

Jenifer Granja i Isabel Muro

Pàg.19

INS Miramar

Jen Bel: Són les cremes solars un bon aliat contra les amenaces del Sol?

INFRAROJOS (IR)
La infraroja és la radiació solar amb menys freqüència, per aquest motiu hauríem de deduir que és
la menys perillosa; no obstant el fet de tenir una freqüència més baixa fa que el nostre organisme
li permeti la penetració a capes més internes de la pell, és capaç d'arribar fins a la hipodermis.
D'aquesta manera la radiació té la capacitat de degradar les fibres de col·lagen* que hi són
presents en aquesta capa de la pell i, conseqüentment

destruiran la seva estructura llisa;

provocant així el seu envelliment.

Imatge 15: Envelliment ocasionat per la radiació infrarroja
Aquesta radiació és la responsable de la nostra sensació de calor.
La seva longitud d'ona es troba entre 800 a 1000 nm. De la mateixa manera que la radiació
ultraviolada, la infraroja també la trobem dividida en tres subnivells: infraroig proper (800 nm a
2500 nm), infraroig mitjà (2.5 µm a 50 µm), infraroig llunyà (50 µm a 1000 µm); tot i que aquests
no els explicarem amb detall, ja que els seus efectes sobre la pell són pràcticament idèntics.
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5.3. La pell

Imatge 16: Capes de la pell

A grans trets la pell es divideix en quatre capes diferents que estan relacionades entre elles per
diversos factors biològics que tenen lloc en aquesta zona. Nosaltres focalitzarem l'estudi en la
producció de melanines, ja que estan intensament lligades als efectes que provoquen les
radiacions quan entren en contacte amb l'organisme.
Per introduir una mica el tema, les melanines són biopolímers d'estructura química força complexa
i són els pigments responsables de la coloració normal de la pell i el cabell.
Quan les radiacions actuen sobre la nostra pell, aquestes melanines posen en marxa un seguit de
reaccions amb la finalitat de protegir la nostra pell de possibles cremades i irritacions.

MELANINA
Tot ésser humà conté en la seva capa de la dermis un tipus de cèl·lules anomenades melanòcits.
Aquests melanòcits contenen en el seu interior les melanines que seran segregades en el moment
que convingui.
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Quan els melanòcits detecten danys en l'ADN, degut a l'efecte de les radiacions que estan
endinsant-se en la pell,

aquests segreguen automàticament uns compostos anomenats

melanosomes que contenen melanòcits.
Aquest melanosomes es conduiran cap a l'epidermis i alliberaran els queranòcits que contenen la
melanina.
Un cop arribats a la capa més superficial de la pell, la capa còrnia, expandeixen aquestes
melanines formant així una capa de protecció.
El color fosc de les melanines indica que està absorbint tota la radiació solar, per aquest motiu,
quan presentem una pell més morena, vol dir que els melanòcits ens estan protegint dels perills
d'aquestes radiacions.
Les melanines són protectors naturals que absorbeixen gran quantitat d'aquesta radiació. Però no
hem d'abusar de la seva protecció, ja que també tenen un màxim d'absorció que quan es supera
pot provocar greus efectes.

Imatge 17: Segregació de melanines

Imatge 18: Distinció entre feomelanosomes i eumelanosomes
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FOTOTIPUS (ACTUACIÓ DE LA MELANINA EN CADA CAS)
Les melanines són presents a tots els éssers vius, independentment de la raça. El que passa és
que depenent de la zona geogràfica on ens situem, el nostre cos necessitarà que les melanines
estiguin més o menys actives.
En un individu de raça negra, per exemple, els seus melanòcits es troben en constant activitat, ja
que degut a la zona geogràfica en la que es troben, la radiació està en constant fregament amb la
seva pell i necessiten aquesta protecció constant per part de les melanines.
En un individu de raça blanca, en canvi, les melanines no necessiten estar actives amb tanta
constància, ja que la zona en la que hi viuen la radiació no arriba tan directa.

El color de la melanina és fosc per que la seva funció és absorbir la radiació, i se sap que els
cossos negres són aquells que absorbeixen tota la radiació per que no en reflexan cap, per això
no veiem cap color reflectit. D'aquesta manera, com més fosca sigui la pell de l'individu, vol dir que
les seves melanines tenen un poder d'absorció més elevat i així protegeix més a l'individu de la
radiació; en canvi els individus que no tinguin la secreció de melanines adaptada a potents
radiacions, acabaran presentant cremades i altres problemes.
Generalment es distingeixen sis tipus diferents de pells segons el metabolisme de melanines. To i
que la melanina també afecta al color del cabell i dels ulls, nosaltres volem remarcar els diversos
tipus de pells, que són els que realment poden patir efectes greus en vers les radiacions.
•

Fototipus I: són persones amb el cabell pèlroig, ulls clars (blaus ...), pell blanca. Mai es
bronzegen i sempre pateixen cremades si no
es protegeixen del sol.

•

Fototipus II: són persones amb el cabell ros,
ulls clars (verds, blaus ...), pell blanca. De
vegades es bronzegen i pateixen cremades
molt sovint si no es protegeixen del sol.

•

Fototipus III: són persones amb el cabell
castany, ulls clars (verds, blaus ...), pell
morena. Sempre es bronzegen i rarament es
cremen.
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Fototipus IV: són persones amb el cabell castany / negre, ulls foscos (marrons), pell brunamulata (ex: mediterranis). Sempre es bronzegen i rarament es cremen.

•

Fototipus V: són persones amb el cabell negre, ulls foscos (negres / marrons), pell brunamulata (ex: mediterranis, indis). Sempre es bronzegen i rarament es cremen.

•

Fototipus VI: són persones amb el cabell negre, ulls negres, pell fosca (ex: raça negra).
Sempre es bronzegen i rarament es cremen.

5.4. Recorregut de les radiacions en entrar en contacte amb
l'organisme
Durant aquest treball hem anat veient els diversos tipus de radiacions solars que existeixen, com
actuen en relació a la seva freqüència i longitud d'ona, quins efectes provoquen a l'organisme en
funció del tipus de capa que poden arribar a traspassar.
A partir d'això hem pogut observar que, com més freqüència té la radiació i, per tant, més poder de
penetració, curiosament, aconsegueix travessar les diverses capes (capa d'ozó, epidermis, dermis
i hipodermis) amb més dificultat.
Aquest és un fet que ens ha cridat força l'atenció, ja que l'efecte esperat en una reacció de
penetració seria que la radiació de més elevada freqüència aconseguís travessar més quantitat de
capes; però cal dir que aquesta lògica tan senzilla no es pot aplicar en aquest cas i ens ha semblat
d'elevada importància explicar aquest efecte.
Podem deduir aleshores, que a més freqüència les radiacons queden més retingudes per les
capes.
PER QUÈ A MÉS FREQÜÈNCIA MENYS PENETRACIÓ?
Tant en la capa d'ozó com en les diverses capes que constitueixen el teixit epitelial, existeix una
protecció que es duu a terme de manera natural i inconscient.
Les radiacions de més alta freqüència són les més perilloses de totes, ja que emeten una gran
quantitat d'energia que es veu reflectida en la seva irradiància i poder de penetració. No obstant,
la naturalesa ha creat un mecanisme de filtració que evita el pas de les radiacions més perjudicials
cap a les capes més internes.
Podem entendre que les radiacions amb una freqüència més elevada queden retingudes en la
capa de filtració (ja sigui la capa d'ozó, l'epidermis, la dermis, la hipodermis, etc.) segons el tipus
de freqüència que presentin.
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5.4.1. Recorregut dels rajos. Acció-Reacció
A) PROCÉS DE FILTRACIÓ DE LES RADIACIONS AMB MÉS FREQÜÈNCIA
La capa de filtració absorbeix l'energia de les radiacions que tenen la freqüència més alta.
L'energia queda retinguda en aquesta capa i no deixa que passi a capes més internes.
El procés es repeteix a cada capa de filtració.
B) PROCESSOS QUE TÉ LLOC A LES CAPES UN COP HAN ESTAT ABSORVIDES
•

CAPA D'OZÓ

Tot i que la radiació solar no incideix directament al nostre planeta degut a la seva disposició en el
sistema solar, la radiació que acaba arribant és molt elevada. Per aquest motiu, el propi sistema
Terra produeix un mecanisme de defensa, la capa d'ozó.
La capa d'ozó és el primer filtre al qual s'han d'enfrontar aquestes radiacions.
Aquestes radiacions serien les més perilloses si no existís aquest filtre degut a la seva gran
irradiància.
Quan la radiació es troba amb l'ozó atmosfèric es produeix una reacció d'absorció, les molècules
d'oxigen utilitzen els ions presents a les radiacions per establir enllaços entre elles i produir l'ozó.
En aquest procés s'absorbeix la radiacions ultraviolada de tipus C, que és la de major freqüència.
Quan la freqüència és elevada i entra en contacte amb un medi d'oxigen, es dispersa amb més
velocitat i facilita l'atracció dels oxígens per formar ozó.
•

CADASCUNA DE LES CAPES DE LA PELL

Un cop es produeix la primera filtració, la radiació restant passa al següent filtre. Deixant de banda
la reflexió que ofereixen els núvols i l'absorció per part dels vegetals, i objectes materials; passa a
formar part de les reaccions que es produeixen en la nostra pell. El procés que es produeix és
exactament el que s'ha anomenat en parlar sobre melanines.
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5.5. Efectes negatius de les radiacions sobre la pell
Abans de parlar sobre els efectes negatius del Sol amb profunditat, no podem oblidar que el Sol
és un element imprescindible en la vida de qualsevol ésser viu, ja que sense Sol no hi hauria vida.
El Sol ens ajuda a la síntesi de vitamina D de manera natural, que ens és molt útil, ja que ajuda a
fixar el calci en el ossos; forma part del creixement dels vegetals dels quals ens alimentem; i
finalment es l'element base per millorar l'autoestima de les persones, ja que estimula els sentits
visuals que fan activar una part del cervell que funciona quan s'està positiu i animat.
Aquests són alguns dels efectes més rellevants en quan a beneficis del Sol, encara que clarament
existeixen molts altres com ara: la modulació de les reaccions enzimàtiques, la destrucció d'agents
patògens, l'acció trofico-regenerativa.
D'altra banda, com en qualsevol àmbit, si les radiacions ens arriben en excés, poden arribar a
ocasionar danys molt greus, quasi irreparables.
Poden arribar a augmentar la carcinogènesi, provoquen trastorns en la pigmentació, fotodanys,
causen fotoenvelliment, fotosensibilització, dany cel·lular.
El dany resultant dependrà del tipus de radiació, així com de les característiques de l'exposició
(superfície del cos irradiada, durada de l'exposició, etc.) i d'altres factors individuals o del medi
ambient . Tot això s'ha de tenir en compte a l'hora de plantejar les mesures de prevenció .
TIPUS DE DANYS:
Tèrmics
•

Hipertèrmia generalitzada : augment de la temperatura corporal .

•

Hipertèrmia localitzada :
- Pell : cremades .
- Ull : cataractes, conjuntivitis , queratitis , lesions de retina .
- Testicle : impotència , menor producció d'espermatozoides i testosterona.
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No tèrmics
•

Símptomes subjectius : mal de cap, vertigen , depressió , pèrdua de memòria , malestar ,
debilitat .

•

Alteracions del sistema nerviós central i perifèric : tremolors , contraccions .

•

Alteracions de la sang i de l'aparell cardiocirculatori : disminució del ritme cardíac i de la
tensió arterial .

•

Alteracions de la pell : des d'un simple enrogiment fins càncer de pell .

•

Fotosensibilitzacions i fotoal·lèrgies ( al·lèrgia a la llum solar ) .

•

Alteracions hormonals .
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6. Cremes solars
Després de fer aquest estudi sobre la capa d'ozó, el seu afebliment, el rajos solars, els tipus de
pell...ha arribat el moment de començar la part pràctica del nostre treball, en la qual elaborarem la
nostra pròpia crema solar amb l'ajuda de l'empresa mesoestetic.
Una crema solar és un producte que protegeix la nostra pell de les radiacions ultraviolades ( UV-A
UV-B), les radiacions infraroges i les radiacions de llum visible. La crema solar compta amb
aquesta característica gràcies als factors de protecció que afegim durant la seva elaboració. Dins
d'aquests factors de protecció trobem filtres físics o químics, principis actius i altres components.
Una vegada tenim clar el que és una crema solar ens podem centrar ja en el procés d'elaboració.

6.1. Generació d'una idea
Per poder elaborar una crema solar hem de tenir una idea que puguem dur a terme. Aquesta idea
ens ha de permetre desenvolupar el nostre producte fins a la seva consumició.
Nosaltres per arribar a aquesta idea hem fet una petita recerca sobre l'opinió que té la gent. Això
ho hem fet a partir d'unes enquestes, les quals han servit per fer-nos un petit esquema de la que
seria la crema solar ideal per a tothom.
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6.1.1. Enquesta
Enquesta sobre l'us i demandes de protectors solars
Edat: _____
Sexe:

HOME

DONA

1. Realitza esports de muntanya?
SI

NO

2. En cas afirmatiu, quin tipus d'esport practica?
SENDERISME

ESPORTS DE NEU

ESPORTS D'ALTA MUNTA

ALTRES

A les sortides que realitza:
1.Fa servir crema solar?
SEMPRE

DE VEGADES

MAI

2. A quina època de l'any utilitza protecció solar?
PRIMAVERA

ESTIU

TARDOR

HIVERN

La seva crema solar ideal seria:
A) En quan a fragància:
OLOR SUAU

OLOR FORTA

OLOR FRESCA

SENSE OLOR

B)En quan el tacte:
VISCOSA

LÍQUIDA

C)En quan el color:
BLANCA

AMB MAQUILLATGE

D)Grau d'absorció a la pell:
BAIX

NORMAL

ALT

MOLT ALT

E)En quan la mida de l'envàs:
ENVÀS PETIT DE BUTXACA PER APLICAR AMB MÉS FACILTAT
ENVÀS GRAN PER APLICAR ABANS DE SORTIR
F) En quant a grau de protecció:
MENYS DE 30

ENTRE 30 I 50

MES DE 50 (50 +)

G)Escrigui altres peticions i/o demandes per a la seva protecció solar ideal:
______________________________________________________________________________________________
Gràcies per la seva col·lavoració
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6.1.2. Resultats de les enquestes
Realitza esports de muntanya?

Esports de muntanya

10%
si
no

90%

En cas afirmatiu, quin tipus d'esport practica?

Esports que practiquen

20%
10%
60%

Senderisme
Esports de neu
Esports d'alta muntanya
Altres

10%
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Fa servir crema solar?

Vegades que fan servir crema solar

Sempre
De vegades
Mai

30%

70%

A quina època de l'any utilitza protecció solar?

Època de l'any en la que fan servir la crema solar

28%

11%

6%

Primavera
Estiu
Tardor
Hivern

56%
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En quan a fragància:

Fragància ideal de la crema

40%
50%

Olor suau
Olor forta
Olor fresca
Sense olor

10%

En quan el tacte:

Tacte ideal de la crema

10%
Viscosa
Líquida

90%
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En quan el color:

Color ideal de la crema

10%
Blanca
Amb maquillatge

90%

Grau d'absorció a la pell:

Grau d'absorció ideal per a la crema

10%

Baix
Normal
Alt
Molt alt

10%

80%
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En quan la mida de l'envàs:

Mida de l'envàs de la crema ideal

Envàs petit de butxaca
per aplicar amb més
facilitat
Envàs gran per aplicar
abans de sortir

30%

70%

En quant a grau de protecció:

Grau de protecció solar ideal

Menys de 30
Entre 30 i 50
Més de 50 (50 plus)

30%

70%
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6.1.3. Conclusions de les enquestes
Cent persones han donat la seva opinió contestant aquesta enquesta, cent respostes que han
estat d'ajuda per a continuar amb el treball. Persones que anònimament han col·laborat en el
resultat de la crema solar.
Com es pot veure, gran part dels enquestats practiquen de manera continuada algun esport d'aire
lliure en el qual s'exposen al Sol.
El 70% de la gent enquestada, tot i que és conscient del perill al que s'exposen en quan al Sol, no
fan un ús del tot adequat al que deurien, de les cremes solars, no s'apliquen les quantitats que
correspondrien. En canvi, l'altre 30%, si fan un bon ús de les cremes solars.
En aquesta pregunta es veu clarament el poc coneixement que es té de tot plegat, doncs més de
la meitat d'enquestats només fan ús de les cremes solars a l'estiu. Mentre que els altres
percentatges es divideixen en primavera, tardor i hivern.
Les preguntes següents van dedicades a les característiques de la que seria la crema solar ideal
de cadascú. La meitat de la gent, un 50%, no volen cap olor en la seva crema. Un 90% dels
enquestats prefereix una crema líquida i no viscosa. En quan al color un 90% volen que sigui
blanca, sense maquillatge ja que les dones que han respost estan completament segures que si
volen maquillatge ja se'l posaren per la seva conta i no juntament amb la crema solar. En quan a
l'absorció del producte són un 80% els que volen un grau d'absorció molt alt, ja que d'aquesta
manera podran moure's amb més facilitat sense estar gaire pendents de la crema solar. Un 70%
prefereixen un envàs gran per aplicar la crema solar abans de sortir de casa seva, però cal
esmentar que molts d'ells no estan gaire especialitzats. Per últim un 70% de persones prefereixen
un 50+ en quan al grau de protecció, ja que com més protecció millor estan coberts.
Aquests resultats han estat en alguns casos els esperats i en altres han estat de sorpresa.
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6.2. Pla de màrqueting
Ara ens endinsem en el pla de màrqueting el qual es divideix en altres passos.

6.2.1. Presentació
Si qui vol elaborar la crema solar és una empresa, llavors abans de produir-la s'ha de presentar,
ha d'explicar que tenen que els fa diferent i sobretot ha de convèncer als interessats del que
poden oferir.
En aquest cas nosaltres no som una empresa si no que som dues noies disposades a investigar i
a fer-ho lo millor possible.

6.2.2. Descripció del producte
Per poder fer una descripció del producte que volem desenvolupar ens hem de fer tres preguntes:

-Què és?
-Com és?
-Quina finalitat té?

Imatge 20: Ens hem
de qüestionar
Amb les peticions del enquestats i les nostres pròpies idees vam decidir dirigir la crema solar per
les persones que fan esports de muntanya, sobre tot per les persones que fan esports d'esquí. La
raó d'aquesta decisió va ser les hores que passen exposats als raigs solars, però no només estan
exposats de forma directa si no que els rajos solars reboten en la neu i van a parar a la cara, és a
dir que hi ha una doble recepció.
Les persones que passen hores i hores a la neu van amb roba que els protegeix del fred i de
qualsevol imprevist, però la majoria de vegades és la cara la part del cos que queda sense
protecció, que queda al descobert, per això després de saber el que sabem vam decidir dirigir-la
per a ells i per a les seves cares, per això el producte, l'envàs, havia de ser petit, per tal de que el
poguessin portar a sobre i aplicar-se rigorosament.
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Però també ens van cridar l'atenció les persones que acostumen a fer sortides a la muntanya ja
que cada mil metres que pugen s'exposen un quinze per cent més als efectes del Sol. A més
altura més intensitat del Sol i per tant més exposició a cremades, càncer...
Responent ara si a les tres preguntes, per començar sabem que el que volem desenvolupar és un
producte dirigit al Sol i dirigit a les persones que estan exposades contínuament a ell.
A la pregunta de com és, podem respondre que és un producte amb la major protecció i petit per
portar-lo d'amunt durant l'activitat.
Per últim a la pregunta de quina finalitat té, està més que clar que té la finalitat de protegir als
excursionistes i practicants d'esports de muntanya dels raigs ultraviolats, dels raig de llum visible i
dels raigs infraroigs.

6.2.3. Anàlisi (DAFO)
Després d'aquesta descripció del que volem dur a terme hem de fer un anàlisi intern i un altre
extern. Aquest anàlisi es pot resumir perfectament en quatre lletres: DAFO:

Debilitats
Amenaces
Fortaleses
Oportunitats
Hem de buscar les nostres debilitats davant del desenvolupament de la crema solar. Hem de fixar
les coses que no són possibles realitzar, les coses que no estan al nostre abast. En aquest cas les
nostres debilitats van ser que no podíem elaborar una crema solar professional, és a dir, que
hauríem de realitzar una crema per nosaltres mateixes, a casa nostra. La debilitat més gran que
ens perseguia era que per fer-la necessitàvem diòxid de zinc, un element químic que
s'encarregava del factor de protecció. Aquest element era molt car i es necessitava en gran
quantitat.
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Després de ser conscients de les nostres debilitats havíem de buscar les amenaces, aquestes
formen part de l'anàlisi extern. En el nostre cas com no estem fent una crema per treure-la al
mercat no tenim cap amenaça. Això només passa amb les empreses, ja que han de tenir en
compte el que hi ha fora, han de tenir en compte a que s'enfronten.
A continuació d'aquests dos passos hem de ser conscients de les nostres fortaleses.
La gran fortalesa que vam tenir va ser trobar l'ajuda de l'empresa mesoestetic, ja que ens
proporcionarien les seves instal·lacions i materials per desenvolupar el projecte que nosaltres
volguéssim. Això sense cap dubte va ser la millor part perquè ens podríem comportar com unes
professionals davant de professionals.
Per últim en aquest anàlisi s'han de tenir en compte les oportunitats que tenim davant del món
exterior, però un altre cop és una cosa que per a nosaltres no es important, ja que no volem que
surti a la venda.

6.2.4. Posicionament
El posicionament del producte és en quin grau volem que es percebi el que estem elaborant al
món exterior. Això és un pas important per les empreses ja que tenen una reputació determinada i
no la poden perdre a causa del producte que posin a la venda.
En el nostre cas és un pas que no ens implica, ja que com hem dit moltes vegades, no volem
posar-lo a la venda.

6.2.5. Objectius
Hi ha dos tipus d'objectius que s'han d'establir, estan els objectius quantitatius que serien
importants si fóssim una empresa, ja que són objectius en quan a les vendes, mercat...
També trobem els objectius qualitatius els quals es centren en la imatge del producte, la qualitat
d'aquest, ... Aquests objectius qualitatius si que ens fan falta establir-los a nosaltres.
Un envàs que sigui petit i que porti una corda que pugui posar-se al voltant del coll per tal de que
sigui com un collaret, així les persones que ho portin no hauran de fer grans esforços per trobar-lo
i tampoc el perdran en cap moment, ja que formarà part d'ells. En quan a la imatge des d'un
primer moment vam tenir clar que volíem fer una cosa nostra, és a dir crear un logo o un nom que
definís la crema solar, que es pogués veure que és nostra.
Aquests dos objectius qualitatius ens vam fixar.
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6.2.6. Estratègia
L'estratègia d'un producte és el camí que hem de seguir per poder complir els nostres objectius,
els que ens hem fixat. Però no només els objectius qualitatius si no que també els objectius inicials
que teníem abans de començar el projecte.
Per aconseguir el compliment d'aquests objectius hem de realitzar una planificació abans de
començar l'elaboració de la crema solar.
La nostra planificació a partir d'aquest punt seria elaborar la crema solar i a partir d'aquí extreure
conclusions d'aquesta i també extreure-les del projecte en si. Veure el que s'ha complit dels
nostres objectius i el que no, és a dir fer una valoració. Després d'aquest procés en el que està
inclòs el procés de naming, packaging... ja hauríem acabat el nostre projecte i ja estaria a punt per
presentar-ho.

6.2.7. Pla d'acció
Per a que els nostres objectius es compleixin s'ha d'elaborar una estratègia, la qual ja hem
realitzat i com hem fet en aquesta també s'ha de dur a terme una planificació. Ara després d'això i
també per a que es compleixin els objectius fixats s'ha de fer un pla d'acció.
Un pla d'acció consisteix en activitats que ens ajudin a progressar. Aquestes activitats es coneixen
com les cinc "P" que són:
-Producte: hem d'elaborar un producte, és a dir hem de formular-lo. Saber el que volem fer i
elaborar-ho.
-Preu: a partir del que costen els components per fer una crema, del que costen totes les
màquines necessàries, dels diners gastats en personal,etc, s'ha de fixar un preu. Un preu que en
aquest cas a nosaltres no ens interessa posar ja que no som una empresa.
-Place: si fóssim una empresa llavors hauríem de tenir clar quin seria el canal pel qual
distribuiríem el nostre producte, saber per on llançar-ho.
-Promoció: si fóssim una empresa hauríem de promocionar el nostre producte per diferents vies
de publicitat, hauríem de saber ensenyar el nostre producte per diferents mitjans de comunicació,
ja sigui la televisió, la ràdio, Internet, els diaris, les revistes...
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-Persones: aquesta activitat també es duria a terme si fóssim una empresa, hauríem de tenir un
personal més que qualificat per a que els nostres objectius es complissin.

6.2.8. Pressupost
Després d'haver realitzat aquest pla d'acció hem d'elaborar un pressupost per saber dels diners
que disposem per al nostre producte. Així sabem el que volem fer, els nostres objectius, a on
volem arribar i el que disposem per arribar-hi.
Si no haguéssim tingut l'ajuda de l'empresa Mesoestètic llavors si que hauríem d'haver fet un
pressupost per saber fins a quina quantitat de diners podríem arribar a gastar.

6.2.9. Pla de contingències
Tenim una idea clara, gràcies a l'opinió dels enquestats i una mica de la nostra pròpia, de que
volem elaborar, però necessitem tenir diversos plans de contingència per tal d'assegurar-nos
alguna cosa. En el cas de que la nostra idea no sortís com volem llavors hem de tenir unes altres
que ens assegurin un producte tot i que no sigui el que volíem des d'un principi.
Per això hem de tenir tres plans: el pla A, el pla B i el pla C.
El nostre pla A, el primer pla que teníem era fer una crema solar a casa, buscar informació del seu
procés d'elaboració i dur-ho tot a terme com una recepta de cuina. En buscar aquesta informació
necessària de manera sobtada ens vam començar a interessar pels autobroncejadors a causa
d'un vídeo que vam trobar a Internet. Aquest pla no el vam poder complir, primer perquè l'òxid de
zinc era molt car i el necessitàvem en gran quantitat per a que la crema solar tingués una
protecció elevada i la segona raó per la qual no es va poder complir aquest pla va ser perquè
l'empresa mesoestetic ens va oferir la seva ajuda i en oferir-nos-la ens van explicar que intentar
fer una crema solar amb una part d'autobroncejador no tenia sentit perquè són coses contràries i
intentar unir-les no dóna resultat.
El nostre pla B una vegada vam estar a l'empresa i aquesta ens va orientar una mica, va ser fer
una crema solar per a nens petits, ja que ens cridava l'atenció però quan li vam explicar aquesta
idea a l'empresa ens van dir que ells no estaven especialitzats en aquest tipus de cremes i que
cremes solars de nens hi havia moltes i molt diferents, per aquest motiu aquest pla també va
quedar anul·lat.
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Per últim el nostre pla C va ser fer una crema solar dirigida a les persones que s'exposen masses
hores al Sol, persones que realitzessin activitats lúdiques a la muntanya. Aquest pla C va ser el
definitiu per a nosaltres ja que aquest tipus de crema solar si es podia realitzar a l'empresa, per
tant ens van donar llum verda per seguir endavant amb el producte.

6.2.10. Resum
Per poder començar a elaborar d'una vegada ja definitiva el producte, la crema solar, es bo fer-se
un petit resum on estiguin tots el passos que hem realitzat per arribar fins aquest punt. En el
nostre cas el resum serà dels passos que si hem realitzat, per tant no seran tots els passos que
hem explicat ja que algun d'ells només són part de l'empresa.
Hem tingut una idea a partir d'observar i preguntar, la qual s'ha anat definint poc a poc amb l'ajuda
de les enquestes. A partir d'aquesta idea hem començat el pla de màrqueting, en ell hem presentat
el nostre producte, hem fet un anàlisi intern ja que l'extern és per a les empreses, ens hem fixat un
objectius qualitatius previs al producte, hem elaborat una estratègia per tal d'arribar a bon port.
Després de tot això hem realitat un pla d'acció i un pla de contingències. Del últim pla ens hem
centrat en el pla C ja que és el pla que si ens donarà resultats.
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6.3. Desenvolupament del projecte
Una vegada fet tot el que s'havia de fer podem començar amb l'elaboració de la nostra crema
solar. Per poder optar a aquest pas primer hem de fer una llista amb tots els components que
necessitem i les quantitats d'aquests.

Component

Quantitat (sobre 300g)

Parsol 1789

15 g

Parsol 340

30 g

Parsol EHS

15 g

Parsol SLX

6g

Solaveil ST-100

30 g

Alfa tocoferol acetato

1,5 g

Imwitor 372 P

3g

Hostacerin DGMS

3g

Alcohol cetoestearílico

6g

DUB DIS o Nicol DIS

12 g

Dermofeel BGC

15 g

Cetiol HE

3g

Antaron V-220 F

3g

Solperform 100

3g

Pemulen TR2
Glicerina
agua csp 100 g
Goma Xantan
EDTA

0,45 g
9g
117,3 g
0,45 g
0,3 g

Parsol HS

9g

TEA (trietanolamina)

3g

d'aigua
Euxyl PE 9010
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Després d'aquesta taula hem pensat que seria adequat fer una altra taula amb les fórmules i les
funcions dels components esmentats abans.

COMPONENT

FUNCIÓ

Parsol 1789

filtre químic B

Parsol 340

filtre químic B

Parsol EHS

filtre químic B

Parsol SLX

filtre químic B

Solaveil ST-100

filtre físic A+B

Alfa tocoferol acetato

vitamina E

Imwitor 372 P

tensioactivo

Hostacerin DGMS

coemulsionador

Alcohol cetoestearílico

cera emulsificante

DUB DIS o Nicol DIS

emoliente

Dermofeel BGC

emoliente/solubilizante

Cetiol HE

emoliente

Antaron V-220 F

filmogeno/excipiente

Solperform 100

Sun Filter Booster

Pemulen TR2

tensioactivo

Glicerina

emoliente

agua csp 100 g

-

Goma Xantan

Viscosizante

EDTA

quelante

Parsol HS

filtre químic B

TEA (trietanolamina)

equilibrador de PH

d'aigua

-

Euxyl PE 9010

conservante
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Quan ja tenim clar el que necessitem i en quines quantitats, podem passar al procés d'elaboració.
Tota bona crema solar consta de tres fases: una fase oliosa i dos aquoses unides per un procés
d'emulsió.
El nostre procediment començarà preparant la primera fase aquosa ja que aquesta és la que
tarda més i així mentre aquesta s'agita podem anar fent la següent fase.
Primer omplirem un got de precipitats amb 117,3 g d'aigua, el qual posarem a sobre d'una bàscula
per tal de pesar-ho.

Imatge 21: Got de precipitats ple
d'aigua
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Quan tenim l'aigua necessària, agafem el got i el posem a escalfar a 80 ºC en una placa agitadora
i calefactora. Per a que l'aigua s'agiti s'introdueix un iman encarregat de moure-la.

Imatge 22: Got de precipitats buit amb
iman

Imatge 23: Got de precipitats sobre
placa agitadora i calefactora

Tallem un tros de paper de pesar per poder posar-ho sobre la bàscula.

Imatge 24: Tros de paper sobre bàscula
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Sobre aquest tros de paper afegim 0,45 g de goma Xantan.

Imatge 25: Tros de paper amb
goma Xantan
Una vegada tenim mesurat el pes de la goma Xantan que necessitem, ens disposem a introduir-la
poc a poc, per evitar la formació de petits grumolls d'aquest material a l'aigua.

Imatge 26: Introduïm goma
Xantan a l'aigua

Imatge 27: Introduïm
goma Xantan a l'aigua

Imatge 28: Goma Xantan
en agitació amb l'aigua

Un cop hem afegit la goma Xantan deixem el got ,on està l'aigua i la goma
afegida, en agitació durant una hora per tal de que es dissolgui la goma
Xantan en l'aigua.
Mentrestant i per no estar una hora esperant a que la goma es dissolgui,
comencem la fase oliosa.
Agafem un got de precipitats en el qual afegirem tots els components que
són necessaris en aquesta fase. Per fer això ho haurem de pesar, per això
és preferible pesar el got per així després poder compensar en un final les
pèrdues produïdes per l'evaporació.

Imatge 29: Got de
precipitats
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Una vegada hem pesat el got de precipitats podem anar afegint els grams necessaris de cada
component. S'ha d'anar en molt de compte ja que si en afegir un component ens passem,haurem
de tornar a començar.
Comencem a afegir els components en les quantitats adequades:
-15 g de Parsol 1789, que com ja posava a la taula és un filtre químic B.

Imatge 30: Parsol 1789
- 30 g de Parsol 340 que al igual que l'anterior és un filtre químic B.

Imatge 31: Parsol 340
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-15 g de Parsol EHS, filtre químic B també.

Imatge 32: Parsol EHS
-6 g de Parsol SLX que és un filtre químic B.

Imatge 33: Parsol SLX
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- 30 g de Solaveil ST-100 (diòxid de titani), filtre físic A+B.

Imatge 34: Solaveil ST-100

-1,5 g de Alfa tocoferol acetat que és vitamina E.

Imatge 35: Alfa tocoferol
acetat
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-3 g de Imwitor 372 P que és un tensioactiu, és a dir, que uneix les fases polars amb les apolars.

Imatge 36: Imwitor 372 P

-3 g de Hostacerin DGMS que és un coemulsionador, és a dir, que facilita l'emulsió.

Imatge 37: Hostacerin DGMS
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-6 g d'alcohol cetoestearílic que és cera emulsificant, és a dir, que fa que la crema es faci més
dura, la fa més viscosa.

Imatge 38: alcohol
cetoestearílico

Imatge 39: alcohol
cetoestearílico

-12 g de DUB DIS o Nicol Dis que és un emol·lient.

Imatge 40: DUB DIS o Nicol Dis
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-15 g de Dermofeel BGC que és un emol·lient igual que l'anterior però també solubilitzant. El que
treballa aquest component és el tacte de la pell i també s'encarrega de solubilitzar els filtres.

Imatge 41: Dermofeel BGC

-3 g de Cetiol HE que també és un emol·lient que treballa en la textura de la crema.

Imatge 42: Cetiol HE
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-3 g de Antaron V-220F que és un filmogen o excipient que s'encarrega de repartir els filtres a la
pell.

Imatge 43: Antaron V-220F
-3 g de Solperform 100 que és un Sun filter booster que s'encarrega també de distribuir els filtres
de millor manera i també de millorar el SPF.

Imatge 44: Solperform 100
Tan l'Antaron V-220F com el Solperform 100 són filmògens que fan la crema solar resistent a
l'aigua.
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Una vegada tenim el got de precipitats amb totes les quantitats que necessitem de cada
component, hem de col·locar-lo en un bany termostàtic que estigui a 80 ºC. A l'hora que s'escalfa
també s'agita ja que la màquina que ens proporciona les dues coses és l'agitador Turbotest. Per
tant, situem el got de precipitats dins l'agitador on l'aigua que hi ha es troba a una temperatura de
80 ºC i a l'hora posem una hèlix que el que fa és agitar tots els components del got de precipitats.

Imatge 45: Màquina Turbotest Imatge 46: Col·locació Imatge 47: Reacció dels
components que hi ha al
de la hèlix en la
got de precipitats en
màquina Turbotest
introduir la hèlix

Imatge 48: Panell de control
de la màquina Turbotest
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Deixem aquesta fase oliosa escalfant-se.
Ara, després d'haver esperat una hora a que la goma Xantan es dissolgui, retornem a la fase
aquosa.

Imatge 49: Fase aquosa 1 dissolta
Llavors podem acabar d'afegir els altres components a aquesta fase aquosa.
Per afegir els components que ens queden ho fem directament en el got de precipitats que hi ha
en la placa agitadora, així els components s'estaran agitant mentre s'escalfen a l'hora i així la seva
dissolució serà més ràpida i eficaç.
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Pesem en la bàscula els components i els afegim un a un:
-9 g de Glicerina que és un emol·lient.

Imatge 50: Glicerina

Imatge 51: Glicerina

-0,3 g de EDTA que és un quelant10, és una espècie de pols que no forma grumolls.

Imatge 52: EDTA

10 Quelant: cadascuna de les diverses espècies aniòniques o neutres que poden establir dos o més
enllaços per molècula amb un mateix ió metàl·lic.
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-0,45 g de Pemulen TR2 que és un tensioactiu, aquest component no s'arriba a dissoldre si no que
es dispersa en la solució, és a dir, queda en suspensió.

Imatge 53: Pemulen TR2

Imatge 54: Afegir EDTA i Pemulen
TR2

Aquests tres components s'afegeixen poc a poc per tal de que no es formin grumolls que després
tarden molt de temps en desaparèixer.

Imatge 55: Fase aquosa amb Imatge 56: Fase aquosa amb
grumolls
grumolls
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Ara ja tenim la primera fase aquosa feta de manera definitiva,per tant ja podem mirar com va la
fase oliosa.

Imatge 57: Seguiment de
la fase oliosa en la
màquina Turbotest
Comprovem la temperatura de les dues fases amb un termòmetre.

Imatge 58: Comprovació de la
temperatura amb un
termòmetre
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Si les temperatures de les dues fases és la correcte llavors podem seguir i fer l'emulsió. Les dues
fases s'han de trobar a una temperatura de 80 ºC. En aquest cas es trobaven a la temperatura
correcta.
Durant tot el procés que duem a terme en aquesta màquina, utilitzem una espàtula metàl·lica, per
anar veient com segueix la fase.

Imatge 59: Utilització d'una
espàtula per comprovar la
viscositat de la fase
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viscositat de la fase

Pàg.59

INS Miramar

Jen Bel: Són les cremes solars un bon aliat contra les amenaces del Sol?

Canviem llavors, la hèlix de l'agitador Turbotest.

Imatge 61: Canvi de la
hèlix per el Túrrax

Imatge 62: Netegem
l'hèlix amb una espàtula

Imatge 63: Màquina
Turbotest en el canvi
de la hèlix per el
Túrrax

Com es pot veure en aquestes dues fotografies canviem l'hèlix que estàvem utilitzant abans per
agitar la fase oliosa, que és la primera hèlix que es pot veure, per l'altre que te forats a la part de
d'alt i petites hèlixs a sota per agitar la fase que introduïm per aquests forats. Aquesta hèlix que
posem es coneix com a Túrrax.

Imatge 64: Hèlix (a dalt) i Túrrax (a
baix)
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Imatge 65: Estructura del Túrrax
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Quan l'hèlix ja està canviada podem procedir a agafar el got de precipitats en el que es troba la
primera fase aquosa i després de treure el iman que havíem introduït al inici de la fase amb un
altre iman, podem tombar el got per a que la fase es vagi introduint poc a poc pels forats de l'hèlix.

Imatge 66: Agafem l'iman
amb un altre iman
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La fase oliosa és la que ja tenim dins la Turbotest, aquesta es troba a 80 ºC i en una agitació
continuada. Per tant, que quedi clar que la primera fase aquosa és la que introduïm a la fase
oliosa.

Imatge 67: Emulsió de les
dues fases

Imatge 68: Emulsió de les dues fases

En el moment que introduïm la fase aquosa a la oliosa augmentem l'agitació per evitar la formació
de grumolls.
Una vegada hem introduït la fase aquosa, deixem totes dues fases dins la Turbotest durant 30
minuts. La pantalla de la Turbotest ens calcula els minuts que han passat des de que hem introduït
la segona fase.

Imatge 69: Panell de control en el que
veiem el temps que passa
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Per evitar pèrdues durant aquests 30 minuts, ens referim a pèrdues a causa de l'evaporació,
posem un tros de paper d'alumini a sobre del got de precipitats.

Imatge 70: Coberta d'alumini
Durant aquest temps que l'emulsió necessita per estar a punt ens posem amb la segona fase
aquosa.
Per elaborar aquesta fase necessitem un altre got de precipitats. En el
qual afegirem un iman per poder-ho agitar
millor i els següents components:
-15 g d'aigua

Imatge 71: Got de
precipitats

Imatge 72: Got de precipitats amb
aigua
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-9 g de Parsol HS que és un filtre químic B i que només és soluble quan el pH és de 7.
Després agafem aquest got de precipitats que conté els 15 g d'aigua i els 9 g de Parsol HS i el
posem sobre una placa agitadora i escalfadora.

Imatge 73: Introducció del
parsol HS al got de
precipitats amb aigua

Llavors ja podem afegir els 3 g que necessitem de TEA (trietanolamina) que equilibra el pH per a
que el Parsol HS es pugui dissoldre.

Imatge 74: Trietanolamina
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Al afegir la trietanolamina la solució que té un color blanquinós passa a ser transparent.

Imatge 75: Introducció
de la trietanolamina a la
fase aquosa 2

Una vegada tenim aquesta segona fase aquosa podem continuar amb el que ens queda. Traiem el
bany termostàtic de la Turbotest i en el seu lloc posem un elevador.

Imatge 76: Col·locació del
resultat de la emulsió a
l'elevador

Imatge 77: Col·locació del resultat
de la emulsió a l'elevador

Una vegada situat el got de precipitats amb l'emulsió de la primera fase aquosa i la fase oliosa
canviem un altre vegada la Túrrax per l'hèlix.
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Comprovem el pH d'aquest got de precipitats, de l'emulsió, i ens assegurem de que es trobi en un
pH 7, si no és així llavors ho ajustem amb trietanolamina. Aquesta comprovació de pH la fem amb
el phímetre.

Imatge 78: Phímetre

Imatge 79: Comprovació del pH
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Després de comprovar el pH afegim:
-0,68 g de TEA o Trietanolamina per equilibrar PH.

Imatge 80: Trietanolamina
-3 g de Euxyl PE 9010 que és un conservant.

Imatge 81: Euxyl PE 9010
I seguidament afegim la segona fase aquosa.
Una vegada tenim tot a punt, afegim en forma d'aigua tot allò que s'ha perdut durant el procés, tot
el que s'ha evaporat o s'ha quedat en els gots de precipitats, a l'espàtula...
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Afegim uns 15 g d'aigua en total per pèrdues.
Quan ja ho tenim portem el producte resultant, que es troba al got de precipitats on inicialment
teníem la fase oliosa, a l'estufa de buit per eliminar tot l'aire que pugui contenir la crema solar
elaborada.

Imatge 82: Estufa del buit
Una vegada veiem que deixa de desprendre bombolles llavors ho podem treure, ja que significarà
que tot l'aire que tenia la crema s'ha eliminat d'aquesta.
Finalment, com a últim pas, comprovem la viscositat de la nostra crema solar amb un
viscosímetre. Utilitzem un Spindel de 7 a una velocitat de rotació de 50 rev/min i el deixem
estudiar durant dos minuts i mig. El que fa el viscosímetre és fer girar el Spindel i així aquest
calcula la resistència de la crema solar. Hi ha diversos tipus de Spindel, els més grans s'utilitzen
per cremes més líquides i els Spindel més petits s'utilitzen per a cremes més viscoses.
Aquest viscosímetre és el model Rv.

Imatge 83: Viscosímetre
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Imatge 84:
Comprovació de la
viscositat
Pàg.68

INS Miramar

Jen Bel: Són les cremes solars un bon aliat contra les amenaces del Sol?

Resultat final

Imatge 86: Producte final
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Imatge 85: Producte final
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6.4. Aclariment
Nosaltres hem fet el desenvolupament del projecte a la nostra manera, és a dir, hem fet una llista
del components i la quantitat que necessitem i després ens hem dedicat a explicar de manera
detallada el procés d'elaboració que hem seguit. En una empresa el desenvolupament del projecte
es divideix en dos apartats que són el R+D+i i el Màrqueting.

6.4.1. R+D+I
Es divideix en:
-Contra-briefing: es fa a partir del briefing generat en màrqueting. El briefing és una recopil·lació
d'informació que es proporciona a l'agència de publicitat per a que elaborin un anunci per que es
vengui el producte.
-Recerca bibliogràfica: per tal d'elaborar el producte es recopila informació sobre tot el que es
necessita.
-Productes al mercat: aquest pas abans de saber que tindríem l'ajuda de l'empresa mesoestetic
el vam dur a terme. Vam visitar diferents llocs en els quals es venia diversos tipus de cremes
solars i vam fer una comparativa.
-Proves de formulació: es realitzen proves de formulació per trobar la fòrmula que s'adapti millor
a la demanda.
-Estabilitat i compatibilitat: després de trobar la fórmula adequada s'han de fer unes altres
proves per veure que el producte sigui estable i compatible.
-Assaig multi cèntric: una vegada tenim tot això es fa aquest assaig a gran escala per veure si
s'han de fer retocs i si tot surt com es vol des d'un principi.
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6.4.2. Màrqueting
Es divideix en:
-Naming: aquest pas si que l'hem seguit. Teníem clar des d'un principi que volíem que la nostra
crema solar tingués un nom que ens definís, un nom que en llegir-lo estigués clar que va ser creat
per nosaltres. Vam estar parlant amb els de l'empresa i ens van dir que per formar un nom
(naming) havia de tenir alguna relació amb el que estem venent o produint. En un principi vam
intentar que el nom tingués alguna paraula com: sun, protection, sun protection, miramar...
Després de fer moltes combinacions ens vam decantar per buscar un nom a partir dels nostres i
ens va sortir: Jenisa. Aquest nom ens va fer gràcia perquè conté els nostres noms a l'hora. Però
fent altres combinacions possibles ens va sortir: Jenbel i aquest en escoltar-lo ens agradava més,
era més suau, més dolç.
Així que després d'estar-ho pensant i pensant durant molt de temps vam decidir que aquest seria
el nostre nom per a la crema solar, això si l'escriuríem amb dos majúscules, així podríem
diferenciar un de l'altre, Jen (Jenifer) de Bel (Isabel).

Imatge 87: Logotip crema solar
-Packaging: aquest també és un pas en el qual
nosaltres hem decidit centrar-nos ja que la idea de
que la crema fos dirigida per a aquest tipus
d'esport i persones, també havia de tenir una idea
respecte on aniria aquest treballat producte. A
l'empresa ens van explicar que hi havia cremes
que es feien en envasos petits els quals se li afegia
una petita corda per a que la crema anés al voltant
del seu coll. Aquesta idea que ens van donar ens
va agradar i vam decidir afegir-la al nostre treball.
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-Prospectes
-Catàlegs
-Publicitat
-Formació
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7. Conclusions del treball
Per fer aquest treball hem elaborat molts índexs, els quals no semblaven del tot perfectes per a
nosaltres, però gràcies als estudis que hem anat fent, els objectius que ens vam fixar, l'ajuda de
tots plegats, les enquestes, les idees... Hem aconseguit un índex que realment satisfà el que
buscàvem al treball.
En primer lloc volíem fer una crema a casa nostra, artesanal, amb l'ajuda de vídeos, llibres...
Després de veure el que hi havia, de veure que els components realment eren costosos i que els
components més cars eren els més imprescindibles, ens vam veure perdudes.
De sobte i sense demanar-ho, gràcies a una instància a una empresa de Viladecans anomenada
mesoestetic ens van donar la oportunitat de realitzar el nostre treball amb la seva col·laboració,
per tant ja no ens hauríem de preocupar pels diners ni per les màquines que necessitàvem per fer
la crema solar, etc.
Per poder elaborar la crema solar havíem de fixar-nos uns objectius, d'aquest objectius inicials al
treball va haver uns quants que no vam arribar a complir, ja que per exemple mesoestetic no
estava especialitzada en cremes per a nens petits.
Al començar la nostra investigació vam creure necessari endinsar-nos més a fons sobre la
contaminació, l'escalfament global...ja que són els responsables de que part de les radiacions
solars arribin amb més intensitat a la superfície terrestre i per tant a les nostres pells. Però ens
van explicar que el nostre treball es centrava en les cremes solars, per tant

explicar tot això no

ens servia de gaire. Així va ser com el nostre treball va baixar en quan a número de pàgines i per
a nosaltres va ser com un tornar a començar. Però després d'aquest petit contratemps ens vam
centrar més i vam acabar descobrint per nosaltres mateixes a on volíem arribar amb tot això.
En quan a l'elaboració de la crema solar no hem tingut cap problema, vam anar a l'empresa i la
Silvia ens ho va explicar tot molt bé i entre apunts, fotos i vídeos, la nostra estància al laboratori la
va finalitzar.
I després d'això vam redactar la teoria d'aquesta pràctica.
Hem aprés moltíssim, que d'això es tractava i hem gaudit del laboratori i de les persones que ens
han ajudat.

Finalmet i resolent la nostra recerca, podem concloure que les cremes solars si són unes
bones aliades contra les amenaces del Sol.
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8. Opinió personal
Quan vam escollir el treball realment no teníem gaire idea de per on començar, estàvem molt
perdudes. Al principi no sabíem si ens ensortiríem, però creiem que ho hem aconseguit.
Ha estat tota una experiència professional però també podem dir que ens ha ajudat a créixer com
a persones. Sobretot hem aprés a ser un equip, un equip que s'ajuda, en el qual a una de
nosaltres se'ns dóna millor un tipus de coses i a l'altre pitjor i a l'inrevés, però d'això es tracta
d'aprendre a compenetrar-nos de manera adequada.
Al principi hem de confessar que teníem por, por de que estudiant les radiacions solars i tot el que
aquestes comporten, ens tornéssim una mica obsessives en el tema. Resumint, pensàvem que si
coneixíem més coses de les que ja sabíem sobre això, acabaríem actuant de manera diferent en
el nostre dia a dia i ens repercutiria en la nostra rutina.
Una de les raons per les que aquest treball ens va cridar l'atenció és que tenia pràctica. Per
diferents motius, que ara no venen al cas esmentar, no hem pogut trepitjar un laboratori com Déu
mana, per això ens feia tanta il·lusió poder formar part durant unes hores d'un laboratori, i a
més...Professional!
Mentiríem si no diguéssim que el que més ens ha agradat ha sigut la part pràctica, la part teòrica
tot i que ens ha ensenyat moltíssimes coses no es comparable amb l'altra.
En el moment de fer les enquestes, les quals havien de fer-se abans d'elaborar la crema solar,
vam voler tenir les opinions d'experts, per aquest motiu vam decidir trucar per telèfon a diferents
entitats d'excursionistes de muntanya. Una anècdota important que ens vam trobar a l'hora de
trucar va ser que la meitat de llocs pels quals ens interessàvem no ens agafaven el telèfon i els
que si tenien l'educació d'agafar-lo no ens podien atendre, tot i que vam rebre alguns elogis per
part dels homes.
Concloent la nostra opinió personal, les dues estem d'acord en que ha sigut un treball profitós del
qual hem aprés moltes més coses de les que ens pensàvem en un inici. Ha sigut una experiència
molt bonica, en quan a l'empresa, ja que ens han acollit de bona manera i ens han ensenyat com
bons professors.
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9. Fonts d'informació
9.1. Webgrafia
http://www.guinama.com/media/tecnico/82458_FT%20Parsol%201789%20v01.pdf
http://www.respharma.com/Brochure/DSM/PARSOL%20340_Factsheet.pdf
http://www.respharma.com/Brochure/DSM/PARSOL%20EHS_Factsheet.pdf
http://www.respharma.com/Brochure/DSM/PARSOL%20SLX_Factsheet.pdf
http://www.volp.com.br/docs/comext/2013-09-Solaveil/Solaveil_Port.pdf
http://www.acofarma.com/admin/uploads/descarga/409162934192e7320ed61a0e79fcd0b95f056885aa39/main/files/Vitamina_E.pdf
http://www.kemcare.com/products/imwitor-372-p
Radiacions solars:
http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi97/imagen/espinal/radiacin.htm
http://www.ecured.cu/index.php/Radiaci%C3%B3n_solar
https://www.youtube.com/watch?v=wiVOsV6ZNUo
https://www.youtube.com/watch?v=25d9QfWVgfE
http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi97/imagen/espinal/radiacin.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/san/vol_14_6_10/san14610.htm
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Ones electromagnètiques
http://es.slideshare.net/jgumac/naturaleza-ondas-electromagneticas
Propietats de les ones electromagnètiques
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/21/Propiedades%20de%20las%20ondas.html
Formulari:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3_electromagn%C3%A8tica
Forat de la capa d'ozó:
http://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_de_la_capa_de_ozono#Conceptos_err.C3.B3neos_sobre_el_a
gujero_de_ozono
Radiació solar en l'atmosfera
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2008/CORDOBA/1324/trabajo/radiacionsolar.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
Components del sol:
http://solar-center.stanford.edu/vitalstats.html
Fusió nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_nuclear
Irradiància
http://es.wikipedia.org/wiki/Irradiancia
Espectre electromagnètic i radiacions solars
http://www.rinconeducativo.org/radiacio/2radiaciones_ionizantes_y_no_ionizantes.html
Efectes biologics IR
http://ca.wikipedia.org/wiki/Infraroig#Efectes_biol.C3.B2gics
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Efectes biologics UV
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ultraviolada#Efectes_sobre_la_salut
R UV, fototipus, malalties
http://es.slideshare.net/fisioterapeuta54/radiacion-ultravioleta-14062959
Tipus de pell (fototipus):
http://www.vitadelia.com/salud/tipos-de-piel-segun-la-coloracion-y-cantidad-de-melanina
http://www.iml.es/tipos-de-fototipos.html
Fototipus y spf necesari
http://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/2011060652919/que-es-fototipo-piel/
Malalties de la pell
http://www.yoguapa.com/cuerpo/el-sol-y-la-piel-efectos-de-radiacion-solar-en-nuestra-piel/
Melanòcits, melanines i cremades
http://www.medciencia.com/por-que-nos-quemamos-bajo-el-sol/
Ús dels filtres en cremes solars:
http://www.360.heliocare.es/radiacion-solar.html
Envalatges (Packaging)
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/Parte_1_Presentacion_Taller_
Uso_de_Envases_yEmbalajes_b.pdf
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La vitamina c:
http://consejos-belleza-bienestar.euroresidentes.com/2013/02/vitamina-c.html
http://www.euskonews.com/0204zbk/gaia20402es.html
http://www.temperaturaglobal.com/
http://www.scea.cat/documents/Maleta_Energia/DefinitivesPDF/10.CapaOzo.pdf
http://www.ccma.cat/324/El-forat-de-la-capa-dozo-podria-tancar-se-al-2050/noticia/28966/
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10. Agraïments
Volem agrair principalment a l'empresa mesoestetic, ja que ha sigut la nostra salvació en tots els
aspectes. En especial al David Caña que ha estat la persona que ens ha guiat pel camí que
nosaltres volíem però que no sabíem. Al Jaume Escurín que realment ens ha aportat gran part de
les idees que componen el nostre treball de recerca. A la Ester que tot i que ha estat mare fa poc i
no ens ha pogut ajudar a fer la crema solar, ens va aportar en les primeres visites a l'empresa,
molta tranquil·litat i conceptes desconeguts per a nosaltres. Finalment volem agrair a la Silvia que
ha estat qui ens ha explicat tot el procés de la crema solar mentre la fèiem, s'ha preocupat
d'escollir els components adequats i ens ha donat molta informació.
Volem agrair també als enquestats, que al final han sigut familiars, amics, companys...
No ens volem oblidar d'aquells familiars que ens han suportat quan no podíem més, quan no
sabíem cap a on mirar, aquells pares, mares, avis, àvies...
Per últim, però no menys important, volem agrair a la nostra tutora del treball de recerca, Maite
Boix, que ha estat la persona que ens ha suportat tot aquest temps i gràcies a les seves
entrevistes i crítiques constructives, tot i que no deixen de ser dures, hem aconseguit dirigir el
nostre treball.
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