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Gondos bôrápolással
a rejtegetett foltok ellen
A pikkelysömör a krónikus betegségek közül az egyik leggyakrabban elôforduló nem fertôzô bôrbetegség. Jellemzô rá a fokozott
hámképzôdéssel, gyulladásra való hajlammal rendelkezô bôrfelület. Nagyon súlyos fokú kísérô tünetekkel is számolhatunk, mint
pl. az ízületi gyulladás, ami miatt mozgáskorlátozottság is felléphet. Sokan nem tudják, hogy helyes és rendszeres bôrápolással a
betegség tünetei jól kezelhetôek és lényegesen enyhíthetôek.

megfelelô étrenddel és a
pszoriázis a leggyastressz csökkentésével. Súlyos
koribb krónikus
pszoriázis esetében az orvosi
bôrbetegség, amely
felügyelet elengedhetetlen.
a népesség 2 százalékát érinti, férfiakat és
A betegség kezelésére alnôket egyaránt. Az elsô tükalmazott szteroidok viszonynetek általában 15–35 éves
lag rövid idô alatt látványos
kor között jelentkeznek, de
javulást hoznak, ám a draszmár gyermek-, sôt csecsetikus kemikáliák folyamatomôkorban megjelenhetnek.
san gyengítik az immunrendA jelenleg gyógyíthatatlan
szert, a szervezet pedig egyre
betegség hátterében a bôrerôsebb tüneteket produkál.
ben lévô hámsejtek érési foEzért biztonságosabb a terlyamatának felgyorsulása áll.
mészetes alapú készítmények
Elsôsorban a bôrt – többnyialkalmazása a kezeléshez és
re a végtagokon és a hajas
a testápoláshoz egyaránt.
Dr. Beleznay Gyöngyike
fejbôrön – és a körmöket táA bôr rendszeres táplálábôrgyógyász-kozmetológus sa a szteroidos készítmények
madja, vaskos felrakódást,
hámlást, bôrgyulladást okozhasználata mellett is elenva, de elôfordul, hogy az ízületekre is ráhúgedhetetlen, és a bôrápolásnak nem csak a
zódik, fájdalmas duzzanatokat kiváltva.
beteg testfelületekre kell kiterjednie, hiszen
Kialakulása elsôsorban genetikai hajlambôrünk egységes, összefüggô szerv. A pszora vezethetô vissza, de közrejátszanak külriázisos bôrnek olyan készítményre van
sô, ún. provokáló faktorok is, melyek lehetszüksége a teljes testfelületen, amelynek
nek a bôrünket ért külsô hatások, de belsô
összetevôi hozzájárulnak a bôr táplálásához,
szervi gyulladásos gócok is. A pikkelysömör
hidratálásához, nyugtatásához és a felesleugyanakkor – a téves hiedelemmel ellentétges hámrétegek eltávolításhoz is.
ben – nem fertôz!
A látható helyen lévô bôrtünetekre rácsoLOVAGIAS SEGÍTSÉG A BETEGEKNEK
dálkozó tekintetek miatt a betegség lelkileg
is rendkívüli módon megviseli a betegeket,
A Pszoriázis Világnapja alkalmából a Szent
akik érthetô módon rengeteg energiát fekTeotonio Lovagok Testvéri Társasága közel 70
tetnek testük elrejtésébe. Ugyanakkor csak
ezer milliliter hazai gyártású, klinikailag bekevesen hajlandóak ezt az energiát bôrük
vizsgált krémet, tusfürdôt, testápolót és samápolására fordítani – holott ez lehetne a
pont adományozott a Heim Pál Gyermekkórkulcs állapotuk javulásához!
ház, a Magyar Pszoriázis Klubok Egyesülete, a
DE OEC Bôrgyógyászati Klinika, a SZTE ÁOK
Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika gyerMINDENNAPOS ODAFIGYELÉS
mek és felnôtt betegei részére azzal a céllal,
SZÜKSÉGES
hogy megtanulhassák a helyes bôrápolást és a
bôr természetes táplálásának fontosságát.
Figyelembe véve a betegség súlyosságát, nagyon fontos, hogy a szervezetet ne terheljük
Az adományozott hazai termékek napi
túl különféle gyógyszerekkel. A nyári idôszakhasználata a Debreceni Orvostudományi
ban sok betegnek segít a napfény a benne léEgyetem Bôrgyógyászati Klinikáján végzett
vô D-vitaminnak is köszönhetôen. A legfontokettôs vak placebokontrollált vizsgálat szesabb azonban a bôr mindennapi ápolása: a
rint enyhe és középsúlyos pszoriázissal küzhidratálás és a gyulladás csökkentése. Sok
dô betegeken szignifikánsan képes enyhítebeteg nincs tisztában azzal, hogy a tünetek
ni a pikkelysömör tüneteit és a szteroidok
enyhítését és a foltok visszahúzódását segíti
szükségességének a gyakoriságát. A terméaz egész testre kiterjedô, mindennapi bôrápokek gondosan válogatott természetes összelás, illetve azzal, hogy a javuláshoz életmódtevôket – gyógynövénykivonatokat, esszenciszerû változtatásokra, odafigyelésre van szükális zsírsavakat, holt-tengeri sókat, szalicilség. Az enyhe és középsúlyos pszoriázisban
savat, teafaolaj-kivonatot, zeolitokat, nyomszenvedôknek jelentôs változást hozhat a napi
elemeket és vitaminokat – tartalmaznak,
szintû, komplex bôrápolás. Különösen, ha ez
ugyanakkor illatanyag, parabén, kátrány és
kiegészül az életmód megváltoztatásával: a
más „káros” anyag nem található bennük.
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