
Trudne
słowo

trąd*i
co t,vle haiasu, przecież trądzik nic zabija,
porvie ktoś. , Ale oszpeca - nóli.i delnato-
log dr Elva Chlebrts z rvaLszarvskiej kliniki
Dr Chlebus. - Obciąża psychikę, utrudlria

żl,cie pl,,vrł,atne, zarvodoll,e i relacje spoieczne. - Na szczęście
jest latlv_v do leczclria - dodaie derlnatolog proi. Joanna Narbtrtt
z Dcrllroklilliki lr,Łodzi, To dlaczcgo rra uiicv lł.ciaż rl,idzillrv
osobv z tłądzikiem? * Bo niektilrz1, biorą go na plzeczckanic.
A jak n,iadomo, clrorobv lepicj lcczl.ć 1,1, poczatkowej lazic. Póź-
nici iest cołaz trudnic.j. Poza tvm leczenie !\,vll]aqa od pacjcnt-
ki cierplirvości i zl-nianr. nicktórvch llrzvzlt,r,czajeir. Dostajc
lcki, lvskazania pielegnacrjnc i 1lnlr-innr przl jść na korrtI-olę,

polviedzm1,, za osienr t,r,godni. A przvchodzi po kilku nriesią-
cach. Jcśii leki nie zatlzialały, idzic na konsultację c1o inncgo
lekarza, któr,v zaleca co inr-icgo. Ale norr,ą kurację tcż porzuca
oa Izecz zabiegu kosmet,vcznego albo ncdvct,nr- e stetlcznej -
tego, któr1,, tr koleżani<i zadztalał rv rvidoczn1, sposób. W 1,1ric-

dz_vczasic, by ukrl,ć klostki, grud-
ki j z.l,irorniki. llla.kuic zlnilnr
grubą rvarstrvą korcktora. A nad- Skqct on się u:ziqł?
rni.rriz]etlobralrcI,o>lnclrkirrr- ,,.
r,.olrrją clodatkot,o ,ruor,i *,,, Wjnna jest genetYka, JeŚll maSZ

lnetyczn}.* tl.udniejszv n" ,.J. Skłonność do trądziI<u, wywołać
nia rriż ten zrv,vklv, Stan skóll,się 8O mO8ą hOrmOnY, Stres,
pogalsza, stan 1lsvclriki pacjerrtki kOSmetyl<i, Sm08 i czynnil<i
też. ale nic, itizic do psvchologa, drazn'iące.

plelę8nacja

Cdy zgłaszam szefowj pomysł
na ten tel<st, pyta, jal<l procent
czylelniczel< będzle
zainteresowany Cl<azuje się,
ze większoŚĆ! Trądlk dotyczy
ponad BO procent ludzi
Czyll prawje l<azdy nrlał, ma Iub

będzie nrieć jakąś je8o postac
To najpowszechnlejsza choroba
dermatologiczna Występuje
U Coraz rnłodszych i coraz
starszych Najpierw
nrłodzjen cly, poźniej dorosłych,
po czterdzjestce rozowaty,
l(obiety miewają tez
l<osmetyczny, Razem
z el(spertami daiemy wam
komplet informacii o każdym
rodzaiu trądziku: obiawy,
leczenie, pielęgnacia i dieta.

bo przecież - rozumuje - ma problem dermatologiczny. Tym-
czasem zła forma emocjonalna nasila zmiany. Ęm bardziej
gdy się okazuje, że po każdej kroście pozostaje na całe życie
ślad - blizny i przebarwienia.Teraz właśnie, po zimie, zlozpa-

czolrc pacjcntki rr racają do lckatzl,. \\/iosną
chcialybv zdjąć trochę llrakijażtr z t\yall\:,
aie nie moga pokazać się lrriizioni rv takin
stanie. Częścicj do drzrł,i gabinetórł pukają
teŻ pacjcnci z tlądzikienl rćlŻorvatv1,1l, lviosna
nic .jcst laskarł,a d]a s}rór rvrażlirł,vch, a to
schorzen ie rr,la śnic ich dotyczr,. Szczególolv_v
plan t,a t u nku dla lvszl,stkich :rądzikorvcórł, -
t-ra koicjnych stronach.

uroda 

'

Ti.vcl STYi l!).9


