
ár az említett bőrbetegségek
különböznek egymástól, és a
kiváltó okaik sem azonosak,
kö zös bennük az, hogy hason -
ló ápolást és odafigyelést igé-

nyelnek. Életmódváltással és meg felelő á -
po lással a tüneteket kordában lehet tartani.

Bőrápolási tippek ekcémával, 
pikkelysömörrel, szeborreával 
küzdők számára
Gyors helyett maradandó hatás: A ha-
gyományos gyógyászat közepesen sú-
lyos esetekben szteroidos megoldásokat
alkalmaz, amelyekkel rövid idő alatt lát-
ványos javulás érhető el. A szteroid elha-
gyása után azonban visszaesés tapasz-
talható, mert a gyengülő immunrendszer
egyre erősebb tüneteket produkálhat.

Holisztikus szemlélet nélkül nem ke-
zelhetünk: Mivel a testi tünetek alakulása
pszichés tényezőkkel is összefügg, a testi
kezelés mellett lelki ápolásra is szükség
van. A holisztikus szemlélet ugyanakkor
azt is jelenti, hogy a problémás bőrfelüle-
tek kezelésén túl az egész test ápolása
speciális hatóanyagokat kíván.

Nem elég a zsíros, ha nem tápláló:
A felpuhítást elősegítő zsíros krémek
mellett szükség van olyan, természetes
hatóanyagokból kivont összetevőkre,
amelyek táplálják, hidratálják, meg-
nyugtatják a bőrt és segítik a fölösleges
hámrétegek eltávolítását is. 

Semmit, ami mesterséges: A mes-
terséges szín- és illatanyagok használata
beteg bőr esetén kifejezetten ártalmas
lehet, csak úgy mint a parabén.

Hidratálás és táplálás minden meny -
nyiségben: Szükség van folyamatos hid-

ratálásra és a hámréteg feltöltésére vita-
minokkal, ásványi anyagokkal, nyome-
lemekkel. A holt-tengeri só a pikkelysö-
mör ápolásában elkerülhetetlen.

Hazai siker: A bőr táplálásának fon-
tosságát a Debreceni Orvostudományi
Egyetem Bőrgyógyászati Klinikája egy
kettős vak placebo kontrollált vizsgálat-
ban igazolta. Egy 20-féle növényi- ásványi
és más természetese hatóanyagokból álló
magyar krémkozmetikumról a vizsgálat ki-
mutatta, hogy napi használata szignifi-
kánsan képes enyhíteni a pikkelysömör
tüneteit és a steroidok szükségességének
a gyakoriságát enyhe és középsúlyos
pszoriázissal küzdő betegek életében.

Együnk a pikkelysömör ellen! 
A halak, halolajak, zöldségek bátran fo-
gyaszthatók, az állati eredetű termékek
és finomított szénhidrátok kifejezetten el-
lenjavalltak.

Böjt: az elsavasodás elleni küzdelem
szempontjából fontos és hasznos a mé-
regtelenítés.

Legfontosabbak a szervezet ellenálló
képességét növelő és immunműködé-
sét erősítő, zöldségekből-gyümölcsök-
ből beszerezhető C-vitamin és béta-ka-
rotin tartalmú élelmiszerek.

Célszerű a csökkentett zsírtartalmú
ételek fogyasztása. Az omega 6 zsírsav
kifejezetten ártalmas lehet a tünetek ala-
kulása szempontjából, ezzel szemben
az omega 3 többszörösen telítetlen zsír-
savak pozitív hatásúak.

Kerüljük az erős fűszereket, fogyasz-
szunk zöldfűszereket! Gyulladáscsök-
kentő hatása miatt kifejezetten ajánlott a
kurkuma. 

A rejtőzködés
nem megoldás! 

B

A pikkelysömörrel, szeborreával, ekcémával küzdők sok energiát fek-
tetnek foltjaik rejtegetésébe, de közülük csak kevesen hajlandók
ugyanennyi energiát fordítani testük ápolására annak érdekében,
hogy megőrizzék emberi kapcsolataik minőségét. A látványosabb bőr-
betegségek tünetei miatt ugyanis az érintett fél sokszor testileg is el-
határolódik, majd érzelmileg is eltávolodik szeretteitől, megméte-
lyezve ezzel a családi és baráti kapcsolatokat.
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