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Jak dbać
o skórę  
i włosy
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TAKTYKA

Cenię

D L A  C I E S Z ĄC YC H  S I Ę  P E Ł N I Ą  Ż YC I A

tradycję

DARIA  
WIDAWSKA



Krok 1.
Zastanów się, czy nie popełniasz błędów pielęgnacyj-
nych takich jak częste farbowanie włosów, zwłaszcza 
na kolor blond, źle dobrane szampony czy odżywki, 
nagminne stosowanie prostownicy i lokówki. Na wy-
padanie mogą mieć wpływ też niewłaściwe nawyki ży-
wieniowe, drastyczne diety, palenie papierosów, ale 
też ekspozycja na silne słońce czy wiatr.

Krok 2.
Zanim udasz się do dermatologa, spróbuj sama za-
dbać o włosy. Sięgnij po specjalistyczne szampony 
i odżywki wzmacniające. Wybieraj produkty dobrej 
jakości, najlepiej dermokosmetyki o specjalnie dobra-
nym składzie. Pomoże ci w tym dermokonsultantka, 
która wykona badanie skóry głowy i stanu włosów. 
Specjalistycznej porady udzieli trycholog, czyli specja-
lista zajmujący się tylko i wyłącznie skórą głowy i wło-
sami. Jego zadaniem jest dokładna analiza stanu skóry 
głowy, cebulek włosów, schorzeń związanych ze skórą 
głowy, ustalenie przyczyn nadmiernego wypada-
nia włosów oraz dobranie indywidualnego sposobu 
pielęgnacji włosów. Umów się w salonie fryzjerskim 
na masaż głowy poprawiający mikrokrążenie, zażywaj 
tabletki z biotyną, mikroelementami i aminokwasami, 
wcieraj ampułki na porost włosów, wysypiaj się. Stosuj 
zbilansowaną, lekkostrawną dietę.

reklama

BIOXSINE DERMAGEN FORTE

Ziołowy szampon został stworzony z myślą o osobach zma-
gających się z intensywnym wypadaniem włosów. 
Szampon Bioxsine Forte sprawia, że włosy są silne, pełne 
życia i zdrowe, a dzięki bogatej zawartości witamin i skład-
ników mineralnych odżywia  włosy i nadaje im blask.
Służy do użytku codziennego.

DLACZEGO
TRACĘ WŁOSY?

RATUNKU!

Krok 3.
Jeżeli stosowane przez ciebie metody na powstrzy-
manie wypadania nie przynoszą pozytywnych efek-
tów i przez trzy kolejne miesiące tracisz więcej niż 100 
włosów dziennie lub obserwujesz szybko powiększa-
jące się ogniska łysienia, zgłoś się do dermatologa, by 
wykluczyć poważniejsze przyczyny.

Produkt dostępny w drogerii
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W postawieniu diagnozy pomocne będzie 
wykonanie wstępnych badań krwi: morfolo-
gii, poziomu żelaza i TSH, a w razie koniecz-
ności dodatkowe analizy. Oprócz wzrokowej 
oceny stanu skóry głowy i włosów derma-
tolog wykorzystuje przede wszystkim dwa 
badania: trichoskopię i trichogram. 
l  Trichoskopia to nieinwazyjne badanie po-

zwalające ocenić stan łodyg włosów oraz 
ujść mieszków włosowych, skóry i naczyń. 
Wykonuje się je za pomocą dermatosko-
pu lub wideodermatoskopu, tj. urządzeń 
wykorzystujących powiększenie x10 lub 
większe.

l  Trichogram to ocena mikroskopowa 
ok. 100 opuszek włosów pobranych od 
pacjenta z czterech okolic skóry owłosio-
nej głowy. Pozwala określić fazę wzrostu 
każdego włosa w procentowym wskaź-
niku. Jest to badanie bardzo przydatne 
w przypadku łysienia telogenowego, 
najczęstszego u kobiet.

Jakie badania 
może zlecić 
dermatolog?

reklama

BIOXSINE DERMAGEN  
AQUA THERMAL

Szampon Bioxsine Der-
magen Aqua Thermal to 
hipoalericzny szampon 
przeciwłupieżowy 
polecany dla osób z ło-
jotokowym zapaleniem 
skóry oraz działający 
przeciwłupieżowo. 

Zawiera probiotyki, 
które chronią naturalną  
barierę skóry. Zalecany 
dla alergików. 

Stosować 3 razy w tygo-
dniu przez mniej więcej  
3 tygodnie. 

Produkt dostępny w drogerii
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