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Páncél, jelmez, maszk,
a bőr mindent
megmutat
A pszichoszomAtikávAl foglAlkozó szAkemberek szerint minden betegség mögött fellelhetőek A lelki okok, Amelyeknek
gyógyításávAl megszAbAdulhAtunk A testi tünetektől.

P

éldául pikkelysömör esetében az
ember önvédelmi célból páncélt
növeszt, bezárkózik, lelkileg szinte megközelíthetetlenné válik. Mivel bőrünk az a felület, amellyel
fizikailag érintkezünk a környezetünkkel, érthető, hogy a sérült bőr az állandó pszichés
súrlódások fizikai jele is, de természetesen a
lelki tényezőkön túl más megfoghatóbb okai
is lehetnek kialakulásuknak.

SZALICILSAV-ÉRZÉKENYSÉG
„A szalicilsav színtelen, kristályos anyag. Gyakori
alapanyaga a gyógyszereknek és kozmetikumok nak. Gyorsítja az epidermis hámlását, így a fagygyúmirigyek nem tömődnek el, és gyorsabban
képződik új bőr. Gyulladáscsökkentő és hámlasztó
hatása miatt poszoriázisos és szeborreás bőrre
ajánlják. Alkalmazása során szalicilsav-érzékenység léphet fel, mely krémek, samponok esetében
csípő érzésben nyilvánul meg. Ez esetben a problémás, beteg bőr megújulását más, természetes
anyagokkal szükséges elősegíteni. A szalicilsav
használata 3 éves kor alatt és szalicilsav-érzékeny
bőrre nem ajánlott.” – Dr. Beleznay Gyöngyike bőrgyógyász-kozmetológus
A pszoriázis, vagyis pikkelysömör immunológiai hátterű bőrbetegség. Viaszfehér, alvadt gyertyacseppekre emlékeztető, pikkelyekkel borított vörös foltok, vagy – főleg gyermekeknél – apró, köles méretű, élénkvörös kiütések formájában jelentkezik, leggyakrabban
a végtagok feszítő oldalán (könyök, térd), a
hajas fejbőrön, a fenéken.
A gyermekkori szeborreahámlással járó
bőrgyulladás, ami a hajas fejbőrön, a hajtőnél jelentkező viszkető, égető érzéssel járó,
korpás elváltozás. Súlyosabb esetekben a tünetek a hajas fejbőr határait átléphetik.
Az ekcéma olyan krónikus bőrgyulladás,
amelynél az epidermisz megvastagodása,
valamint a hámlás áll előtérben. Tünetei a

vörös, száraz, hámló, akár berepedezett bőr
és a viszkető kiütések, amelyek leggyakoribb
helyei a tenyér, a talp es a derék.
Az atópia öröklött hajlamon alapul, leggyakrabban csecsemő vagy kisgyermekkorban jelenik meg. Kiújulásra, fellángolásokra
hajlamos, legjellemzőbb tünete a száraz,
gyulladt, hámló bőr és az intenzív viszketés.
A csecsemőknek elsősorban az arcukon,
majd a törzsükön jelennek meg vörös, viszkető, hámló foltok, kisdedkortól a tünetek
egyre inkább a térd- és könyökhajlatban, illetve a nyakon jelenhetnek meg.
Fontos tisztázni, hogy ezek a bőrbetegségek egyike sem fertőz. A beteg, érzékeny bőr
azonban minden esetben fokozottabb figyelmet, állandó mindennapi ápolást igényel. Az
érintett bőrfelületnek a tünetmentes időszakokban is több zsírozásra, alaposabb hidratálásra van szüksége, hogy a betegség jelei ne
ismétlődjenek időről időre. Ha a tünetek kezelését elhanyagoljuk, jelentős súlyosbodásuk
eseten már csak szteroid tartalmú szerekkel
lehet kordában tartani. Így a bőrgyógyász elsődleges célja a tünetmentes időszakok megnyújtása, a súlyos tünetek kiújulásának megakadályozása a baba-, a gyerek- és a felnőtt
bőr gondos hidratálása – lehetőleg szteroidmentes – kenőcsök használatával. (x)

…MERT MI ÍGY SZERETJÜK
A Psorioderm termékcsalád bátran ajánlható a
beteg házipatikájának állandó tagjaként, hiszen eltekintve az erősebb tünetektől, a folyamatos használat során a problémás bőrfelület egészséges állapota megőrizhető, és a folyamatos használat elősegítheti egyes tünetek csökkentését. A termékcsalád legújabb tagja, a Psorioderm Szenzitív krém
nem tartalmaz szalicilsavat, így az érzékeny bőrűek is bátran használhatják. Hozzáadott akácmézés jojobaolajtartalmának köszönhetően mélyen táplálja, nyugtatja a legkisebbek bőrét is.

