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N,ie ma znaczen,ia, czy jesteś szczupła czy otyła. Ryzykojego pojaw,ienia si,ę

dotyczy każdej z nas. Gdy jest bardzo zaaw)ansowany, może nawet
proruadzi,ć do depresji,. O tym, czymjest cellul,it, czy da s,ię z nimwalczyć
domowym,i sposobami, i,jaki,e zabi,egi sq najskuteczn,iejsze, rozn,Lawi,amy

z dermatologiem, dr Kam,ilq Padlewskq z kli,ni,ki, Oricea.

CzEmjest celhłli,Ą nujuĘltsza zmora u spóhzesnE ch kobżet?

Cellulit, czyli skórka pomarańczowa, w zależności od

stopnia możebyć uzrrawany za defek estetycznylub

za chorobę. Jest efektem zabrrrzeń mikrokrążenia.

To, co widzimy rra skórze, jestoznaĄ,co dzieje się

w skórze właściwej i w tJ<ance tfuszczowej .Zaburzeńa
mikrokrpenia powodują gorsze oĄlwienió tkanek,

w których dochodzi do patologiiw obrębiezrazil<ówtłusz-

czołvych, wjakie grupują się komórki tłuszc zowe. Zrazil<l,

w prawidłowo zbudołnnej skórze porozkładane są równo-

miernie. Przedzie|one są tkanką włólaristą. Gdy dochodzi

do patologii, produkĘ przemiany materii, czyli tokslny,

zbierają się, pojawiają się zwłóknienia, rrastępuje rozrost

zrazil<ów, a to provadzi do zasysania naskórka w głąb.

I k j est stopni c ellulitu?

Cztnry. Pierwszy, nay'agodniejszy, kiedy widać zmiany po

naciśnięciu tkanki. DrĘi, kiedy nieróv.rrości skóry widac

bez ściskania. W trzecim wyczuwa się guzki, a czwarĘ,

Ę gorszy, Ą awia się bolesry,rni guzami.

To bóldokuczlizay?

Tak, cellu]it bywa bardzo bolesny, Ale mówimy tu o

ostatnim stopniu zaawansowania, kiedy boli samoistnie.

Czasamiprzy przedostatnim stopniu ból pojawia się przy
uciskaniu.

Czg ten defekt moarunkmoanyjest genetgcznie?

W pewnym stopniu tak, bo ilość ,,zachorowari'na cellulit
zależy od rasy. Najbardziej dotknięte są kobiety czarrro-

skóre. Przedstawicielki rasy białej cierpią rzadziej,
w ogóle najmniej przlpadkówjest u przedstawicielek
rasy żółtej. Tak naprawdę zatęprzypadlość nie odpowia-

dajakiśjeden gen, ale szereg czynników.

Jahże wĘc mogq bgć przEczyny?

Międzyinn;..rnizaburzeniahormonalne,oĘłośćwpika-
jącaze zfuch nawyków ż;.,wieniowych i ucisk na tkanki.

CzE to znaczE, że zbgt ciasna odzież możeupłynqć na
powsta,ło aruic skórld, p omarańcz owej?

Tak. Bardzo często pojawia się w miejscu, gdzie skóra

uciskana j es t pr zez pasek. Poza tym występuj e na

brzuchu, udach, pośladkach, często na ramionach. Czyli
tam, gdzie tkanki tłuszczowej jest więcej.

Czy tylko kobi,ety otEłe cierpĘ na cellulit?

l ż" ',-,
I l03


