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anim przejdziemy do po-
szczególnych probIemów
zdrowotnych, chcemy zwrÓ-
cić Waszą uwagę na bardzo

ważny aspekt łączący wszystkie po-
niżej przytoczone stany chorobowe
i związane z nimi wytyczne pielę-
gnacyjne i zabiegowe. Klienci sa-
]onów kosmetologicznych cierpiący
na AZS, cukrzycę czy'łuszczycę, to
wyjątkowa grupa, wymagająca nie
tylko specjalistycznej diagnostyki
i kompleksowej terapii, ale ogrom-
nej dozy uwagi i empatii. Problemy
skórne, z jakimi się borykają, w zna-
czącym stopniu wpĘwają na psy-
chikę pacjentów, ich relacje społecz-
ne i szeroko pojęty komfort życia,
a co za tym idzie - mają destruk-
tywny wpływ na samoocenę. Nasze
działania, oprócz oczywistych
aspektów koj ąco-pielęgnacyjnych,
powinny być zatem skupione na
poprawie jakości życia tych osób,
empatycznej komunikacji i wie]o-
aspektowym podejściu do planu te-
rapii i pielęgnacji domowej.

biegi nawilżające i natłuszczają-
ce, które odbudowują barierę hy-
drolipidową naskórka, z użyciem
preparatów przeznaczonych do
skór bardzo wrażliwych, suchych
i atopowych. W trakcie wykony-
wania zabiegów na]eży unikać
barwników i silnych substancji
zapachowych. W protokołach za-
biegowych za]eca się I,ezygnację
z olejków eterycznych i świec za-
pachowych. Należy zachować da-
leko idącą ostrożność w stosowa-
niu okluzji i koców termicznych.
Zdecydowanie odradza się wyko-
nywania ostrych, mechanicznych
pilingów (mikrodermabrazja, pi-
ling gruboziarnisty) oraz silnych
pilingów chemicznych, Wskazane
natomiast są łagodne pilingi: en-
zymatyczny, kawitacja, oksybra-
zja oraz delikatne masaże całego
ciała. Szczególnie za]ecane są za-
biegi z algami morskimi i borowi-
ną. Ukojenie i odpowiedni poziom
nawilżenia zapewnia też mezote
rapia bezigłowa, poprzedzona de-
1ikatnym pilingiern i zakończo-
na naską legenerujaca. Z innl ch
zablegorł,,ł-at,to 7as1o5o!, .c jo-
no- i sonoforez-., infrrz;e ileno\ł,ą
i karboks,,.ieIapie, PIz\l zachowa-
niir rł,vjatkori,ej cstrozności nie
ma przecirł.rr,skazań do wykony-
wania rożnego rodzaju zabiegów
nrodeluj ących sylr,vetke za pomocą
urządzeń }ri tech, takich jak: en-
dermologia, faie radiowe, fa]a ude-

rzeniowe, miejscowa kriolipoliza
itp. Nie należy rozpisywać od razu
całej serii, za]eca się wykonać naj-
pierw próbę na fragmencie ciała.

Gdy probtemem jest
tuszczyca...
Łuszczyca jest chorobą przewle-
kłą 1 zapalną, charakteryzującą się
specyficznymi zmianami choro-
bowymi na skórze. Występowanie
zmian skórnych prowokują między
innymi urazy, infekcje, przewlekły
stres. ]stotą procesu chorobowego
w luszczycy jest zwiększenie pro-
liferacji, czyli szybszego podziału
komórek naskórka. Cyk1 komór-
kowy jest skrócony ośmiokrotnie,
Co wazne, łuszczycą nie można
się zarazic-. Niestety, ten mit po-
kutuje wciąz pośród wielu osób,
warto ,.swiadamiac więc wszyst-
kich naszych klientów i pacjentów
oraz specjalistów, których szko-
1ir-rry. Przyczyni się to do szerszej
śrł,iadomości i akceptacji społecz-
nej osób chorujących na łuszczy-
ce, które są wciąż stygmatyzowa-
ne i poniżane. Warto też dodać,
iż mimo dostępu do wiedzy i licz-
nych kampanii w mediach, k]ien-
ct z łuszczycą nadal spotykają
się z odmową wykonania zabiegu
w salonach kosmetycznych czy
fryzj erskich or az niepr zychylnymi
uwagami osób z otoczenia.

Gdywlłonujemy
zabie$iuo§Ób a^ZS,
mu§imy uwaŻaĆ na

aler$eny kontaktorve,
na substancje podraŻ-

nra.|ące orilZ, sposób
pielęgnacji skórx. tak
abyjej nic rrl,srr§Ą,c.

Zabiegiw przebiegu AZS
Ze względu na wytaźną suchość
skóry szczególnie zaleca się za-
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