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MI AZ A ROSACEA?
 

Manapság egyre gyakoribb ez a jellemzően az arc középső területén
megjelenő bőrprobléma, ami fokozott pirossággal, értágulattal,
gyulladással jár,  és leginkább a hölgyek harmincas éveiben
jelentkezik először. 
Kezdeti tünete  - azaz az első stádiuma - az arcpír, ami  egy időben
jelenik meg az orcákon, a homlokon, az orron, és  az állon , ami aztán
később állandósul. Eleinte kisebb foltokban jelenik meg, majd ezek a
foltok egybefüggővé válnak -egyre nagyobb területű bőrpírt, és az
adott területen melegség érzetét keltve-, amikből idővel tartós
értágulatok lesznek. Ebből következik, hogy ez a betegség, illetve a
tünetei, valójában egy keringési rendellenesség, érbeidegzési zavar
következménye.

Általában a nők gyakrabban érintettek, de a férfiaknál is előfordul ez
a bőrpanasz, sőt, esetükben gyakoribb, hogy extrém súlyossá - azaz
negyedik stádiummá -  tud válni, aminek  közismert példája a
rendkívül kellemetlen "borvirágos orr”.

Felmérések alapján jelenleg a felnőtt lakosság kb.10 százaléka
érintett a rosacea valamely tünetével, elsősorban a világos bőrszínű
emberek. 

 



MIK LEHETNEK A BŐR TARTÓS KIVÖRÖSÖDÉSÉNEK KIVÁLTÓ
OKAI?

A bőr kivörösödésének, kiütéseinek számtalan oka lehet, úgy mint pl.
a bőratka, fényérzékenség, seborrheás bőrgyulladás, belgyógyászati
problémák, stb., de a leggyakoribb  problémát a rosacea
megjelenése és tünetei okozzák, aminek azonban a pontos kiváltó
okaira nem derült még fény.

Annyit azonban tudunk, hogy  gyakrabban fordul elő szeborreás
típusú bőrökön, és megjelenésében szerepe van  genetikai
hajlamnak, valamint a hormonális változásoknak is. 

Épp ezért a nőket sokkal gyakrabban érinti ez a probléma, különösen
fogamzásgátló szedése alatt, és a menopauza időszakában. 

 

 

forró ételek és italok
fűszeres ételek 
koffein tartalmú italok
alkoholtartalmú italok
bizonyos környezeti hatások (napfény, UV-sugárzás, szél,
fokozott hideg, fokozott meleg )
szauna, gőzfürdő
dohányzás
stressz

MIT ÉRDEMES KERÜLNIE ANNAK, AKINEK ROSACEÁRA
HAJLAMOS BŐRE VAN?

 
Elsősorban mindent, ami értágító hatású, azaz:

 

 



HOGYAN ÁPOLD A ROSACEÁS BŐRT?

A kozmetikumok közül nem ajánlott olajos és vazelin alapú
termékeket választani, mert azok elzárják a faggyúmirigyek kivezető
nyílását, így a gyulladások kialakulásának esélyét tovább fokozzák. 

A rosaceás bőr ápolására különösen ideálisak az olyan összetevőket
tartalmazó illatanyag- és színezékmentes készítmények, melyek  
hidratálnak, védik és erősítik a véredények falait, csökkentik a bőr
kipirosodását, és védelmet nyújtanak a napsugarak káros hatásaival
szemben.

Talán említeni sem kell, hogy egy rosaceás bőr esetén
elengedhetetlen a fényvédő használata!

 

MIndemellett erős érzelmi hatások, és zavarba ejtő helyzetek is
kiválthatják az orcák és az orr, valamint az áll szokatlanul erős
kipirosodását, amit “flush”-nak hívunk. 

Bizonyos kutatások szerint az emésztés zavarai ugyancsak erősíthetik
a rosacea tüneteit.



GYÓGYÍTHATÓ A ROSACEA?

A rosacea jelen tudásunk szerint nem gyógyítható, de a megfelelő 
bőrápolási rutin és életmódbeli szokások betartásával a tünetek
hatékonyan kezelhetők, és a bőr tünetmentessé válhat!

Ne várjuk meg az előrehaladott állapotokat: a már kialakult
értágulatokat  orvosi lézeres kezeléssel hosszú időre meg lehet
szüntetni, és a korán elkezdett kezelésekkel mérsékelhetők a
kellemetlen tünetek, illetve megelőzhetőek az esztétikailag és
egészségileg súlyos állapotok. . 

 
 
 

HONNAN TUDHATOD, HOGY KERINGÉSI RENDELLENESSÉG, AZAZ
ROSACEA , VAGY FERTŐZÉS OKOZZA A BŐR KIVÖRÖSÖDÉSÉT ?

Az utóbbi első olvasatra kellemetlenebbnek tünhet, azonban mégis ez
a könnyebben kezelhető, ha sikerül megállapítani, hogy mi okozza.
Lássuk hát a különbséget, hisz nagyon gyakori, hogy a két különböző
problémát sokszor nem egyszerű első ránézésre megkülönböztetni!



A ROSACEA ÉS ANNAK STÁDIUMAI

ELSŐ ÉS MÁSODIK STÁDIUM

A rosacea az arcbőr ereinek betegsége: egy olyan keringési
rendellenesség, amely a szakaszosan jelentkező bőrpírt követően az
érzékeny, gyulladásra hajlamos bőrön alakul ki.
Amennyiben nem ápolják, és nem kezelik megfelelően az érzékeny bőrt,
ez a folyamat felgyorsul. 
Megfelelő kezelés esetén azonban késleltethető, tünetei csökkenthetők,
bár megállítani ekkor sem lehet.
Az állandósult gyulladás miatt az érintett területen idővel folyamatos
lesz a bőrpír. Ez az arc középvonalában vagy csak az orcákon is
megjelenhet, de mindig szimmetrikus. Egy idő után  hajszálértágulatok is
megjelennek a bőrön. 

HARMADIK STÁDIUM

Előfordulhat, hogy az érintett területeken apró, úgynevezett papulák,
pustulák, azaz pattanásszerű göböcskék jelennek meg, de ezek
kialakulását soha nem előzi meg komedóképződés. Ebben is eltér a
normál, azaz igazi aknétól. 
Az ilyen bőrkép nem minden esetben a klasszikus értelemben vett
rosacea, bár tévesen a legtöbb esetben annak diagnosztizálják, és
akként is kezelik- eredménytelenül.

NEGYEDIK STÁDIUM 

A rosacea negyedik szakaszában már nagyobb, gennyes csomók
jelennek meg, és már nemcsak az arcon, hanem a nyakon, a mellkason
és a háton is feltűnnek. Férfiak esetében az orron gyakran kialakuló
jelenség a “rhinophyma", aminek következtében az orr eltorzul és
megnövekszik. A rhinophyma a faggyúmirigy és a bőr kötőszövetének
túlbúrjánzása következtében alakul ki, és akár lilás árnyalatot is
mutathat.



A FERTŐZÉS OKOZTA TÜNETEK JELLEMZŐI
 

Ha hirtelen, minden előzmény és átmeneti, szakaszosan megjelenő
bőrpír nélkül alakul ki az orcák kivörösödése, abban az esetben egy
apró parazita a kiváltó ok. Ez a  Demodex folliculorum, illetve Demodex
brevis atka bőrön történő felszaporodásának eredménye.
Egy Amerikában végzett felmérés szerint a "rosacea-szerű" tünetek
hátterében az esetek 40- 70 %-ában ez áll. 
Ebben az esetben kísérő tünetként jelentkezhet száraz, érdes tapintású
bőr, viszketés, gyulladt szemhéj, kötőhártya gyulladás, szempilla
kihullása, és jellemzően hajhullás is. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy egyes bőrgyógyászati fórumokon ez
utóbbit már kétségbe vonják, és a szakmai vélemények szerint a
hajhullás hátterében csak igen elenyésző mértékben áll a Demodex
atka.

 
MI AZ A DEMODEX ATKA?

 
A Demodex atka egy apró, nyolclábú atka, amely 0,1-0,4 milliméter
hosszú.
A Demodex fajok közül csak a fent megnevezett kettő élősködik az
emberen.
Mindenki bőrén előfordulnak, problémát akkor jelentenek, ha valami
miatt a bőr funkciói, vagy az immunrendszere károsodik: ez lehet akár a
napégés, vagy hormonális probléma. Okozhatja azonban az
immunrendszer csökkent működését  akár a stressz is: ilyenkor a
stressz hatására megváltozik a faggyú összetétele, ami kedvező
körülményt teremthet az atkák felszaporodásának, ami jelenthet akár
tízszeres populációt is!



MI TöRTÉNIK, HA ELSZAPORODIK A BŐRÖN A DEMODEX ATKA?

A Demodex folliculorum behatol szőrtüszőkbe és elvonja a
tápanyagot, ezzel a szőr szerkezetének károsodását idézi elő. Emellett
gyulladást okoz a környező szövetekben, mivel a szempillákon, a
szemhéjon, annak mirigyeinek nyílásában nagy számban található
meg. Ezzel magyarázható a szempillák ritkulása.

A Demodex brevis arcunk felszínén illetve a pórusokban él, különösen
az orr, és a szemhéj környékén, és bőrsejtekkel, annak fehérjéivel és
zsírral, azaz faggyúval táplálkozik.

HOGYAN KEZELHETŐ AZ ATKAFERTŐZÉS?

Amennyiben erről, vagyis atkafertőzésről van szó, a bőrállapot nem
javul a gyulladáscsökentő szerek (szteroidok) hatására.
Sőt! még rosszabbra is fordulhat, mivel a kortikoszteroid hatására a
hám elvékonyodik, így a bőr védelmi rendszere sérülékenyebbé, maga
a bőr védtelenebbé, érzékenyebbé válik.
Viszont ha komplex kezelés történik, és antibiotikumot is alkalmaznak,
a tünetek csillapodnak.
Ez azzal magyarázható, hogy az atka a tünetek miatt csak közvetetten
tehetőek felelőssé,  azokat az atka egyik bélbaktériuma, a Bacillus
oleronius idézi elő.
A baktériumok a bőratkák pusztulását követően jutnak a bőrre.
Ez igen nagy gyakorisággal megtörténik, hiszen az atkák mindössze
14-28 napig élnek, ellenben igen gyorsan szaporodnak: egyetlen
parazita egy alkalommal 12-14 petét rak le a faggyúmirigyekben- a
folyamatos utánpótlás tehát biztosított.
A folyamatot követően a mirigyek elfertőződnek, begyulladnak,
gyulladt csomók, papulák, kiütések jelennek meg a bőrön.
Manapság már sok bőrgyógyászati rendelőben végeznek Demodex
atka-szűrővizsgálatot!

 

 



SZŰRŐVIZSGÁLAT ? IGEN !

Teljes mértékben fájdalommentes, kb 30 perces eljárásról van szó:
kis területről hámkaparékot vesznek, amit mikroszkóp alatt
megvizsgálnak.
Ha a vizsgálat az atkák túlszaporodását igazolja, akkor speciális
kezelésre van szükség: egyrészt antibakteriális hatású
gyógyszerekkel, másrészt helyileg alkalmazható antiszeptikus, atka
ellenes hatóanyagokkal (pl teafaolaj, rozmaring illóolaj, ichtiol, kén).

Fontos, hogy próbáljuk erősíteni az immunrendszerünket, és
ugyanezt elérni a bőrünk esetében is: újra egyensúlyba hozni 
 folyamatait és helyreállítani védelmi rendszerét!

A legjobb, ha a tüneteket magunkon tapasztalva, szakemberhez
fordulunk, elvégeztetjük a tesztet, és így nagyobb esélyt
biztosíthatunk a probléma minél gyorsabb és hatékonyabb
kezelésére.
Fontos, hogy abban az esetben, ha atkafertőzésről van szó,
igyekezzünk ezt minél rövidebb idő alatt kezeltetni és megszüntetni.
Amennyiben az okozott irritáció hosszú távon fennáll, akkor a
gyulladás tünetei állandósulhatnak, és az ezzel járó fokozott
oxidációs stressz nagymértékben ronthat a bőrünk állapotán!



Hosszantartó hidratáló krém
Éjszakai  regeneráló krém 
Korrekciós szérum 

KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK

A HYAMATRIX webshopban összeállítottunk egy csomagot,
kifejezetten a rosaceás bőr ápolására, mellyel biztosra mehetsz
abban, hogy a megfelelő, professzionális készítményeket használod
a bőrődre!

Keresd fel Hyamatrix  kozmetikusod, és kérj tőle egy Hyamatrix
kártyát, mellyel további 10%  kedvezménnyel vásárolhatod meg a
"Rosacea kezelése” csomagunkat, melynek tartalma:

A terméksor hatóanyagai kifejezetten támogatják az érzékeny
bőröket: gyulladás- illetve irritációcsökkentő, valamint érfalerősítő
hatással bírnak, miközben megerősítik a bőr védekező és
öngyógyító, valamint regenerációs képességét. 
Hosszantartó hidratálást biztosítanak és fokozott védelmet
nyújtanak a környezeti hatásokkal szemben, miközben optimális
komfortérzetet is nyújtanak az arc érzékeny bőrének.

A termékcsomag kedvezményes ára 2022. április 14-30 között 
 

95 040 Ft helyett  79 860 Ft.
 
 
 

A termékcsomagot keresd a webshopunkban, vagy
Hyamatrix kozmetikusodnál!

 


