HIRDETÉS

Kezelése

A terápia legfontosabb eleme a kiváltó anyag kerülése. Ha a bőrreakció kiváltásában a fényexpozíciónak is szerepe van, akkor a betegeknek kerülniük
kell a közvetlen napfényt. Makacs bőrtünetek esetén
a gyulladt területeken helyileg alkalmazott nem irritáló hatóanyagú krémek használata javallott, melyeket vékonyan felkenve kell használni, így gyorsan felszívódnak, ezáltal a bőr élettani funkcióit nem gátolják. A bőrvédő funkcióinak biztosítása alapvető feltétel az ekcémás bőr gyógyulásának. Az ilyen alkalmazási eljárás a hatóanyagok folyamatos
jótékony hatását biztosítja, ami
a második fontos feltétele az ekcéma megszűnésének.

Gyermekek

Az egyik leggyakrabban előforduló bőrbetegség gyermekkorban az atópiás (száraz bőr) ekcéma. Gyermekek esetében az
irritáló, de főleg a szteroid hatóanyagú kenőcsök alkalmazása
csak végső megoldásként jöhetnek számításba. Az ekcémában
szenvedő gyermekek különleges eljárásokat és bánásmódot
igényelnek.
Krónikusan fennálló bőrgyulladásról van szó, amely bőrszárazsággal, intenzív viszketéssel, gyakori fellángolásokkal jár.
A fizikai és emocionális stressz
provokálja a folyamatot. Az
atópiás dermatitisz előfordulási
gyakorisága nő, különösen a fejlett, civilizált országokban. Felvetik azt, hogy ennek
oka az iparosodott városok fokozott környezetszen�nyezése, a detergensek, a különböző illat- és színezőanyagok kiterjedt használata. Ugyanakkor konkrét, a
folyamatot kiváltó vagy befolyásoló allergént igazolni nem sikerült. Krónikus állapotról van szó, amelynek a kezelésében elsőrendűen fontos a megfelelő
gyermek-szülő-terapeuta kapcsolat. A gyógyuláshoz
elengedhetetlen a bőr folyamatos hidratálása mellett
a szakemberbe vetett hit és a bizalom. A gyógykezelésnek talán a legfontosabb része a bizalom megszerzése és megtartása. Az ekcémás gyermekkel ugyanis
rendszeresen kell a kezelőjéhez járni.

SELYEMBALZSAM
GYENGÉD BŐRÁPOLÁS
BABÁNAK & MAMÁNAK
Gyulladáscsökkentő, bőrregeneráló, natúr
balzsam száraz, irritált bőrre
• Fő alapanyaga a méhviasz, propolisz és
olivaolaj
• Hatékonyan enyhíti a száraz és irritált bőr
kellemetlen tüneteit.
• Enyhülést nyújt az ekcémás bőrnek, csökkenti a viszketést és a bőrkiütéseket.
• Természetes gyulladáscsökkentő
• Antimikrobás hatásának köszönhetően
használható érzékeny területeken,
csecsemőknél is a pelenka alatt, kiütés elkerülésére.
• Magas lipidtartalom által védi az érzékeny
bőrt
• Segíti a bőr rugalmasságának megőrzését,
fékezve ezáltal a striák kialakulását.
• Kiválóan nyugtatja, regenerálja szoptatás
alatt a mellbimbókat
• Bőrbarát, kellemes levendula és méz illatú
• Parabén, pálmaoilaj mentes, szintetikus
adalékanyag mentes, cruelty -free
CRUELTY FREE
Not tested on animals
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Kapható a DM (logo) üzleteiben.

www.selyembalzsam.hu

