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TEK'T: E,,A sARNOwltz

co tyle hałasu, przecież trądzik nic zabija,
porvic ktoś. , Alc, oszpeca - lr-iórr.i dermato-
log dr Erva Chlebus z rvalszarł,slricj kliniki
Dr Chlcbus. - Obciąża ps},chilię, utludnia

: plvlĄ/dtilć, zatvodotl,e i lclacje spoleczne. - Na szczęŚcie
.tlr,v do lcczctlia - dodaje dcrmatolog prof. Joanna Narbutt

::-ll.oklirriki r,r,Łodzi. Trr dlaczcgo na ulicy l.vciąż rvidzimy
_. z trądzikiem? - Bo niektórzv biolą go na przeczekanie.
.-, rl,iadotlo, chorob}, lcpicj lecz,vć lv początkowe:l tazic. Póź-

35t colaz trudniej. Poza 11,11 leczenic w},maga od pacjerrt-
__lrplirvości i zrnianv nici<trjr},ch przvzrł,vczajeń. Dostaje

ir-skazarria pielęgnacvjnc i porł,inna przvjść na kontloię,
, _cclzm1., za osietn tvgodni. A przyc}rodzi po kilku nriesią-
, ]eś]i leki nie zadziałaly, idzic na korrsultację do inncgo
::za, który zaleca co innego. Alc norł,ą kurację 1ez |orzuca
:ecz zabiegr.l kostnetvcznego aibo t-tredvc\,n}, ertetl,cznej -
, którv u ko]cżanki zarlziałal rv rł,idoczn), sposób. W mię-

:zasie. bv ukryć klosti<i, grlrd-
:arkrllIl il< j. nldrJru;c zmiaItr

.:a \\,alstwą korcktora. Anad- SA,qd on się wzżqł?
.., i zlc dobrallc l<,l:tnctr ki tr l -

._rją dodatkor"o trąorit t.,, Wjnna iest 8enetyka, Jeślj masz

:,,cz.y _ trudnicjszl, ,," i.lr. skłonność do trądzil<u, wywołać
liż ten rrl,yki1,. Stan skór,1, się 8O mO$ą hOrmOny, Stres,

:JiIsza, stan psychiki pacjcntki l<OSmetYl<i, Sm08 i czynnil<i
ale nie idzie do ps,vcirtlloga, drazniące.

pielę8nacja

Cdy zgłaszam szefowj pomysł
na len tel<st, pyta, jal<i procent
czytelnjczel< będzie
zainleresowany Ol<azu;e się.,

ze wjęl<szosĆ! Trądzik dolyczy
ponad B0 procent 1udzi

Czyll prawje l<azdy miał, ma iub

będzie mieć jal<ąś jego poslać
To na;powszechnlejsza choroba
dermatologiczna. Występu;e
U Cofa7 młodszych j coraz
starszych Najplerw
młodzien cly, poźnie; dorosłych,
po czterdzjestce rozowaty,
l(obiety nriewają tez
l<osmetyczny, Razem
z el(spertami daiemy wam
komplet informacii o I<ażdym
rodzaju trądzil<u: obiawy,
leczenie, pielęgnacia i dieta.

bo przecież - tozumuje - ma problcm derinatologicznt,. TvIl-1-

czascm zła forrna emclcjonalna nasila znlian_v. I,m bardzicj
gdl, sie rlkazuje. że po każdej kroście 1lclzostaje na cale żr,cie
ślad - bliznr- i przebarlviellia. Teraz r.vlaśnie, ptl zitllie, z1l|z1)a-

czonc pacjcntki rvracają do lckarzr,. \Ą]itlsl-tą

chcialyb1, zdjąć trclclrc nakijażtr z tvvalz\,,
aie nie mogą pokazać się ludziom lł takinl
stanie. Części{ do drzlr,,i gabinctórv pukają
też 1lacjenci z trądzikiem różorvatvm, iviosna
nie jest łaslialła dla skór vr,rażlir,vvclr, a to
schol,zenic rvlaślrie ich dot_vczv, Szczcgóiowy
plan latunku dla rvszvstkich trądzikoi.vcórv -
na kolejnvcl-t stronach.

-
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uroda : pi.|ę8nacja

zasliórnikorl,o. Darł,ki i czas trlvania terapii lckarz okrcśla in-
dyrvidualnie. Czasem stosuje się też nlaści na leceptę albo prze-
cirvtrądzikorłe dostępnc bcz rccept1,, na przyklacl przecilvllakte-
rl,jlly i przccirr,lojotokorł,y acncroxid. Ale leczenic nic koi.czy się
lv clrlvili odstarłienia lekórv. - Plzcz kolejne dtva lata należv sto-
sorł,ać te rapię podtrzymująca, żebr, zahatnotvać narvrót trądzikr_l,
Retintlid1,, krvas salic14orvy, glikololl 1,, azelaintlrvv, Albo po pro-
stu liosnctyki przecirvtrądzikorve - rł,yjaśnia dr Er.va Chlcbrrs.

(,z1 lrr |}iclęgr|O§iri: skor,ę} pr.z.v leczeniu trądziku
skóra stajc się sucha. Dlatego rł,tc,dy najlepiej uż,vr,r,aĆ liosrnct1,-
kórv narvilżając,vch, a nic plzeciwtlądzikorvych - te dotlatko-
rło rvl,suszają, co 1l}oze cioprowadzić do podrażrrienia lull rvięk-
szego przetiuszczania się slrórv (oleaniznr chcc uztrpelnić braki
loju). Jeśli Iłlasz nicrł,icle zaskćlrlrikórł,, bez dttżvch, bolesnych,

1 krem na noc
z kwasem migdałowym Young
Kea Yoskine 42 zł, Dou8las
2 krem na niedoskonałości
Notmacne Dermedic 69 zł
3 oczyszczaiąca maska
z glinką Clochee 67 zł
4 krem matująco-nawilżaiący
#clean Your skin Eveline 17 zł

uważają tcż u,iększe ztnian,v po czekoladzie bialcj, czvli pcl cu-
krze. Aje nic po tej do picia. W Stanach Zjednoczol-1t,ch podalva-
rro ją pięciu tvsiącorn więźlli(xv - nie rvznocniło to tlądziku.
Donicsienia naukorł,e nie są zgoclnc, dlatego ]ekalze zalecają.
b1, odstalr,ić ptlkalnr1,, po któryc)r rviclzinl1, po51otszenic sLalru
skórr,- rr jednvch będzie to cukicr, u inn1,,ch rn]eko.
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Tl,qd z i k ln,ł o rk ie li czy
vlvoiany jcst bulzą hormona}rrą !\i cza-
sic dojrzctvania. Andlogeny pobudza-
ją w,vtizielanie ioju, który trvardrTiejc i za-

t1,1ra nricszl<i lł,]osolr,e. Dochodzi n, nic1-1

do rozlvoju baktelii, }<tór"ą rrran,v \\isz},sc, alc, rvyrvolujc stan
zapa Iny tvl ko lr,, bezt lenixv_vnl ś1,odorł,isk u, rozkladaj ąc tiu szcz
na rvrllnc klvasy tittszczorł,e , Tak oto z niervicloczncgcl ni-
krozaskórnika Iworzy się zaskórnik. Najpierrł, .qtrrcika bcz
Iopy, a poteln ]<rostka z biał,vni czublticm. Jak oblicz1,1i na-
ttkorł,c,v z Olislordu, na skórze o polvicrzchni l0 r l0 cnr jcst

50 ty:,ięc1- gruczolórł, lojorł,lr:h, litórc mtlgą
rv ciągu żl,cia zn-rienić się rv tlądzik. Choro-
ba zaczvna się r,r, coraz młodszyrn rł.ieku, br,ć

lllozc przez ivcześnicjszc dojrzcrvanic. I co-
raz częŚciej dotl,c21, l]a!\ict 1] ]2-]atlićxr, _ Za_

zw1,"czaj rvystępująg1l \1, t),nr czasie tradzik lna
ciężlii przcbieg, t0 znacz},zasi<órnil,i sa }icznc,
dużc i glebokie oporr,iada dt Elva Clr]ebus.
Trądzik l6,17-1atkól,r, ma lże,jszv przebicg niż
\\(./(,\n\ i icrl 1,orr \/t,\ hnicj\,/\.

.l:rk grl si(, lt,(,Zt'.' L,,i,nnli dousrn1 nli
na recept ę { i zotl,ctinoiną, a nt ybiotvkanri ), kl t'l -

re oglaniczają prodLlkcję loju, rcgulują oclnowc
naskórka, dzialają plzeciwzapalnie i przecirr,-

l(rosta to torebl<a
Z rapą. Wyciskana

pęl(a, a jej zawartoŚĆ

Iest wpychana ieszcze
głębiej. Stopl Lepiej

uzyĆ lel<u, który
obl<urczy, i l<osmetyl<u,

który ją otworzy
iwysuszy.

ropnych zlnian, możesz użyr,vać kosmet,vkórv przecirvtrądziko-
rl,ych, naj lepiej apteczn1,6]1. Dzia lają przecivvzapaln ie i a ntybak-
tcrl,jnic, zarr,ierają kwas salicylolv1,, który otrviera zati(ane porv.

- t,'akiadam1, je na calą ttvarz, nie punktolł,o - dodajc dcrnra-
tolog. dr l(at-rrila Padlcr,vska z gabinetrr Oricca lv Warszarvie.

prl,szcz to nie jest tnicjscovvy problern. wokól nicgo jest dużo
niervidocznych nikrozaskórnikólv. Bv liie znlierlii1, się n,kro-
sle, trzcba smat,ować ca}ą sliólę - l,ł,yjaśnia. Wl,jątek? Wiel-
ka lirtlsta przcd nriesiączką. To tzrv. trądzik fizjologiczn1,, n11;l-

na go potraktolvać punktorvcl. A co z oczyszczającynr rr,ęglt-łn?
To nrocla? - Nic. I(osmetvki z rvęglcn aktl,rvn,vnr polvierzchnio-
rvo clczyszczają, vvięc zmnicjszają r,vz_vko zatkania się ujścia gru-
czołLr lojorł,cgo i 1lolł,stania znrianv - odpowiacia dr Padlcrvska.

Czr lrr sig rrraloll ilc:} Kosnretykani
do skór,v trądzi}<owej. Są lckkic, nie zat_vka-
ją polóvr,, ale zazyyyczai nic, spelniają oczeki-
q,ati mlc;dzieży, bo nie klyją \,\,_vstarczając<,l

nrocno. Trąclzik się }cczy i łagodzi kclsnretv-
li.lnri. nit,z,imalorr uicl - plzr ptllIliI1,1jl lnoi
rozmcirvc,v,

CO.ieśC'l} A racze,i czego nie je ść. Trądzik
rvznacniają l'ast food1,. Mądrość 1udolva gło-
si, że bialko też. Rzeczyw.iście, szkodzi nad-
nriar dostępnych r,v siiorvniach batonór,ł. p1,ote-

intllłych. I ll'lcko, ale lv dużych ilościach. Alc
kto dziś pije dw,a litry codzienr-łie? Pacjcnci za-

Iźe u,yciskĘ!

Trqdzikdoro§ych
I\:szcze polvinnv zniknąć ok. 21-2] roi<u życia. Ale
u rvic,lu pozostają. Albo 1lojawiają się, nawet jc-
śli rvczcśn,icj ich nie b1,1o. Trądzik ludzi dorosł\,c],l
lllożc rr,l,stąpić nliędzy,25. a40. r,okienl ż.vcia. Naj-

czcścicj rł cloincj części twarzv, na żuclrtl,ie. Le]<arzc nrólvią,
Że nrlodzit'riczy naichętniej pojalr,ia się rv stlefie T, a dolosl1,,
U. Pojcd,vncze, bolcsne guzki są też na policzkach i rvzdlrrż ]i-
nii r,r,losólv. Piętnaście lat temu tego rodzaju trądziku nie byitl.
Dlaczego się pojalł,il? Podcjrze,"va się, że ttl przcz zmianę diety
na barclzicj przet\\orzona. Oskarża się zaniecz_vszczcnia, zesptił
pol icvstycztll,ch jajni}<ór,r; rvrodztlnc zabut-zcnia rogorvacenia
nrieszliór,r, tr,losorvvclr ( porv szl,bc iej sic zatl,kają 1, nadrn iar an -

drogcnórl ałbo rvięlrszą rł,rażlill,ość na nic. \Ąlspóipraca z endo-
iirynoloqicm jest zalem rł.skazana. I z ginekologicnr. - To czas,

2()() Tl,,,,;c1 STYl
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gd_v kobiety odstaiviają piguiki antvkonce pc,vjnc, bo chcą micć
dzieci - dodaje dt Ch,lebus. PigiLllia rcguluje poziom andro-
gcnór,l,, więc rv ciągu szcściu nricsiL:cv od jej odst.rir icnr.r moŻc
dojść do nasi]enia trądziku. Derl-t-ratolog tadzi. bl \\- tvil] cza-
sie stosorvać terapię przecilvtrącizikotra zapobic{atlczo. 1 do-
daje: - Najrvażniejszą plzycz_vną trądzilirr dorilsir ch rr-l dajc sic
jednak zmiana skóry na lvrażlirł,ą. Dzicje sie tak Li 60 i,.I\r.cllt
]udzi około 25. roku życia. Co to ma u,spólne,grl z tta.lzikienl?
Wrażliłvą latlvo podrażnić. Jeśli masz geneti,czr-ią skltnność
do tlądziku, takie poclrażnienie może spo\\o-
dor,vać na przyklad zvl,iększorrą produkcję łoju.
I)uze znaczenie nroże rnieć teź stres , n-rię-

tl,z.y 25. a 40, rokiem żyjenl_v barclzo intensvw,-
nie, w napięciu. To czas lv,vchorr,,vr,vania dzie-
ci, zdobyrvan ia poz.vcji v1, pracy, odchrtdzan ia.

zr,viązkórł,, niercgularncgo jedzcnia, pośpie-
chu. - \Ą'ecllltg nroich badań najbardziej stre -

su.ją częstc dclcgacje i przcprolr.,adzka z t-lla-

lcgo miasta do dużego nlórł,i dl, Cłrlc,brłs.

A strcs r,v,vzrvala \,vzrost kortl,zollr, którl,pobu-
dza plodrrkcję 1ojrr i stan zapaln1,, cz1,li trąclzik.

l,,§, §,
1 serum na pryszcze i zmarszczki
Anti-blem,ish solutions Clinique 229 zł
2 krem na niedoskonałości sebio+ Tołpa
35 zł 3 krem na noc z l<wasami
salicylowym i migdałowym redukujący
potrądzikowe zmiany Bioliq Specialist 21 zł

,lir.L sig go ltlt'zl i) Tak sanro jak
nlodzici,lczy (patrz poprzcdni roz-
dział), ale dawki doustnych lcków
zazwyczaj są mniejsze, by nic, prze-
suszać skól1,. Trądzik vr,yrvołanl,stre -

scm, któ11 chorz1 rozd ralluja i rr r ci-
skają, rvymaga też lvvgladzania blizn
i rozjaśnlania przcbalrvicń po zakoń-
czenilt ]cczcnia, W tl,m ceht stoStl-
jc się najczęścicj rrraści z le tinoidarni
i pilingi clrelrriczne ,

{_]zr lll |)ie lę.'^tlolr łc skri1,g ?
I(osnT etvki plzcciwtlądzikolvc, są

tvskazanc innicj rvięccj cila dziesięcilr
proccnt clor<ls,l_vch z trądzikiern tl,cir,

którzy mają lojotok. Jeśli tclt tvp trąclziku jest lcczonv u dcrna-
tologa, zalecane są prepafaty narł,ilzające, z ccratnidani. \Ą'ięk-

szość dolosll,ch n-ra trądzik bez iojotoku, czyli na skórze rł,rażli-
rvcj. Jcst zaczcrrł.icniona, rano napięta, po kosmety}<ach piecze.

U nich ll,skazane są krerrl1 narr-ilżające, kojące. Bez zapachu. bo
tln t,lrażtli. Do ntr cia rlclcla lllicelarrra do cery rvłażlirvej, - Do-
brze też zrobić lr delnTatologa testl,sprarvdzające, najakie skiad-
niki k,_.snle t,, kórr slicira jL,st uczulona. Często po <ldstarvicnitr
i]]i!,]]1aI....l)\,, z tr n slrladnikiern kończy się tr,ądzik cloroslvch -

pod1lolviada dr Chlebus.

(.z.r llr sig nralrr§irf? I(osnerl,kalłri
do cer1, tr"ądzikowcj - nie zatykają porórr. ,\lbo
do rr,rażliwcj, by nie podrażnić skór1,.

I lragal Unikaj draznicnia skóll, \arret
dotl,k grzyrł,ki nasila problem. ,Ą co dtrpicr{)

szczoteczki oczyszczająccjl I nrasaż. \'"idzia-
1arrr ztljęcie pac.jentki, której ptl ttlasażtl tlva-
lzy wyrosły l-ra żuchlr ie bolesne cvst\, \\, Ioz-
miarze XXL - oporviaila dr Padlcrvska.

Ratunkll| oll
ciqgte tulest

Jeśli masz qryszcze
po 25. rol<u zycia,

re8u la rnie ko n tro | ; j

skÓrę u dermatologa,
Dobieraj z njm tez
|<remy oraz zabjegj

odmładzające,

T/Voj ST/| 2()l
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est to proL]lcnr aktorck i modtlek, bo częsro i r,v naclmiarze są nla-
lorr.ane. Ale nił-: t-vlko ich. Jcśli nranlv pred-,,spoz,vcje do trąclzi-
ktr, nlożc go rr,l,rvolać nit,lvlaścir.lv krcnr hrb podkiacl. I(rost-

u' ki porvstają z pov,odu zatlrania porór,.r,- najczęściej u tlsób nlło-
dvch, nadtrżvr,vając,vch kosmet.vlt<ilr.. Albo źle doblancgo kl.emu - częściej
u dorosi.vch. Trądzik kosmetvcznv nasila się lcraz, po zinrie. Bvć może z po-
r,lodu intensvr,nicjszej pielęgnacji cięższ,vni krematni lub poci}iladami. - Co
ciekarve, są caic, lata, kietlr.nic obserr,uję trądziku kosmetycznego. Bu jcst
mocla tla skladniki iub formułl,, które go nic l.r,1,.,voiują. Na przvkła<i mnicj go
b,vlo, gd-v producenci przestaii uż1..r,,ać lvazelinv i robić gęste krem1,. - mółr,i
dr Cłrlebus. Dlaczcgo rł,róciil Z por,oclu rozrroju kosmct-vki. Na przyklad
gd,v nastaIa moda na źeie do nl,cia trvarzv. Gęste zat,vkają por,v.- ].jasilenic
nricliś',r,,t\/ czL,r'\,cu ubieslcgo ro]<u. Bo b,vio gorąco i kobictv często mvlv
rvlos1,, 6 po szarlponach, które 5ą gęstc i ic]r rc-sztki pozostają na r,r.tosach,
pojar,r,iaiv się zllian, zaskórnikotve na czole, na tinii r,rłosów, i rra plecach,
na diugości rviosólr. - opolr,,iada,

Trqdzik kosmetgczny

,łIaAfraź.zmgrrra
sumlennrc

Najlepiejpo przyjściu
do domu. A juz

koniecznie przed
snem! lm dłużej

kosmetyki przyl<rywa ją
pory, tym więl<sze
ryzyko ich zatl<ania

i powstania trądziku.

-Iłlt let'z.r (:l} 9616orr,;6 kosnret,vki i leczyć znrian-v trącizikorve. Bo rr,ł-rvo-
lan1, 11ą6ri1 zazs,vyczaj rrie schodzi sam. U miod.vch latrvicj znaleźć rvino-
r,vajcę, zl,vvkle są to kosnretylti 1rolororvc lub olcjc. u doroslvch trzeba cllużej
szuj<ać. bo przv ccrze rvraźiiw.ej więcej kosmetykólr,.może r.vyrvoiać trądzik.
Trudno ll5tdli\. co szliodzi.

{,zr ltl ;lielt,9,ttrrrl ilć? 6.,r*.,rlu_
mi dobrairynri do problcnlórr,, i roclzaju
ct,r1,. Szanrponv rozrzedzać r,1,oda l.,r, dlcl-
ni albo r,r. kubecziil_t plzed naiożeniem
na rr,,iosv. Uni]<ać kostnetrkórv gęstvch,
żr.,loll,,vch, olejón do pieiegnacii 1clrv-
ba że jest jednr.n z r,r,ielu si<łaclnikór,r
kremu). I skladnikórv komeclogennvch,
cz,vli zat.vkających porv, - lstnit-je po-
nad 200 takicl-r substancji, np. 1anolina,
olcj ltokosolvv, rvoski, SLS, zage szcza-
cze (np. karagen;, ale też ekstrakl z aig
potvszcchnic tlryazanv za bczpiecznr. -
rvvjaśnia dr Padlcl.vska.

(,zr rlr sie rtralorlilc1} Klgmlnri BB i sypkimi pltcilanli nrineralnvmi
- nie zatykają porólr,. Nie naliłaclać na trvalz kosmctvkóvr. gęstl,ch, ciężkich
i t<lejących, np, kolelrtorór,v i nrocno krrjących potlkładrirH szczc-
gólnie trlvałych. - Są trudne clo zmycia. Widzę to, ,qdv usulł,atn
pacjentkom makijaż przeti zabiegicm - tlodaje dr Pacl]e,,vska,

I rragalNie r_rź,vrvaj blenderórv i pędzti. -\,1ogą roznicść trą-
dzik pcl całcj tlvarz1. i podrażnić cere . Nie kuptrj kosnlervktirv
na L;azarach, z nieznanvc}t źróclel i domorł,ej robot1.. ,Vloga rll,-
lvolać trątlzik, zatkają porl, lub podlażnią skórę. Icłl trvórcl,, ł.ia-
lvct zaangażtlrvani i uczcir,l,i, nie maja lviedz,v i dclśrviadczenia
kosnletologórv i 1a boratorvjnego zaplccza.
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Stres:pryszez
Trądzil< częściej mają ludzle
znerwjcowa n1, perfel<cjonlŚc1,

pracoholjcy - wynjl<a

z obserwacji dermatologow
Zy)ąw clągłym slresie, bo
,1,1uSZą WykaZaC Slę W P.dCY,
mjeć jdealnle wyprasowaną
l<oszulę, flgurę, mal<1;az

l fryzurę Chcą być bez
si(azy, wlęc dtublą, wyclsl<ają

?rYsZCZe, nal<ładają na nje
|<o,el<to,y Psycnoloczy
zaJwaząą, ze pacjenci cj
nie polraflą uwolnjĆ stresu,
Trzymalą 80 w sobje U wjelu
problem nasj]a slę z powodu
spad|<u nastroju Trądzi|<

Wywołany Stresem \^/y8ląda

lal< jak zwyl<ły, ale swędzl
Wymaga nle tyl1<o ieczenja
de--atoIog'cz"rego, aIe tez
ierap11 u psycho]oga albo/1

ząęc relal<sacyjnych
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; ! emulsia koloryzuiąca
€leanance EXpert AVdne
50 zł 2 podkład mineralny
Annabelle 40 zł 3 podkład
wyrównujący skórę
Korekta 3D Dermablend
Vichy 85 zł 4 l<rem
korygująco-ochronny CC

4 Expert sPF 50 Payot l34 zł


