Sonskyn-Kinders
Ons wil van die geleentheid gebruik maak om u, as ouers, van hierdie Sonskyn-Kinders
veldtog bewus te maak.
Van Dyk Pharmaceuticals wil graag 'n bewusmaking onder die leerders en hulle ouers
skep oor die belangrikheid van die gebruik van sonskerm en die gevare van velkanker.
Velkanker is 'n realiteit en nie 'n mite nie. Suid-Afrika is hoog op die lys van velkanker en
melanome. UVA-sonstrale maak op vir 95% van die UV radiasie, wat die aarde se
oppervlak bereik en dit is júís hierdie strale wat tot velkanker kan lei. Die UVB-strale
veroorsaak gewoonlik die sonbrand wat ons ervaar en beskadig ook die vel se epidermis.
Die meeste sonskade by kinders vind plaas onder die ouderdom van 18.
Xeroderm SF40 sonskerm is 'n nie-olierige, maar bevogtigende sonskerm, wat die vel
teen beide UVA- en UVB-sonstrale beskerm. Xeroderm is een van die min sonskerms op
die mark wat beide strale blok en word daagliks deur Suid-Afrika se top-dermatoloë
voorgeskryf en is geformuleer vir Suid Afrika se weerkondisies. Xeroderm SF40 bevat
geen kleur-of geurmiddels nie en is dus ideaal vir sensitiewe velle. Xeroderm-sonskerm
word ook 2 keer per jaar deur MEDUNSA getoets om te verseker dat die SPF-faktor
gewaarborg bly.
Vaalpark Primêre Skool se onderwysers het reeds ingekoop op hierdie idee en hul
betrokkenheid speel 'n baie belangrike rol in die Sonskyn-Kinders veldtog. Kinders moet
die gewoonte aanleer om gereeld deur die dag sonskerm te gebruik, veral gedurende
pouses en tydens buitemuurse aktiwiteite. Met die onderwysers se samewerking, sal die
ouers, sowel as die kinders, die waarde van sonskerm besef.
Met ons Sonskyn-Kinders veldtog kan die skool en die ouers die geleentheid kry om
Xeroderm SF40 direk vanaf die vervaardiger teen 'n baie, bekostigbare prys aan te skaf.
Deur ons betrokkenheid by hierdie veldtog, kan die skool een liter sonskerm , verniet van
Van Dyk Pharmaceuticals af ontvang, vir elke 10 liter sonskerm wat die ouers koop.
Bestellings en betalings moet teen 8 Maart 2021, inwees.
Die skool sal graag in elke klas ‘n een-liter sonskerm wil hê, waar die kinders tydens
eerste pouse en tydens LO, hulself kan smeer. Die skool kan nie die veldtog suksesvol
laat werk, sonder u, as ouers, se ondersteuning nie.
Stuur asseblief u bestelvorm en bewys van betaling aan:

yolandivd@vandykpharma.co.za
082 304 4286STELLING
100ml Xeroderm SF 40 R105 Hoeveelheid
500ml Xeroderm SF 40 R195 Hoeveelheid
1 Liter Xeroderm SF 40 R300 Hoeveelheid
5 x 20ml Xeroderm SF 40 R100 Hoeveelheid
Ouer se naam: ______________________________________________
Leerder se naam: ____________________________________________
Skool: _____________________________________________________
Graad: _____________________ Klas: ___________________________
Kontaknommer: _____________________________________________
Bankbesonderhede: Van Dyk Pharmaceuticals
Nedbank
Takkode: 198765
Rek.nr.: 1963284771
Verwysing: VPS Naam & Van van leerder asook Graad & Klas
Stuur asseblief u bestelvorm en bewys van betaling aan:
yolandivd@vandykpharma.co.za
082 304 4286STELLING

