
A
z ösztrogénszint-növeke-
déstôl sok kismama meg-
szépül, de e hormonvál-

tozás és a terhességgel járó súly-
növekedés számtalan hátulütôvel
járhat. Az elôbbi hatására felerô-
södik a bôr érzékenysége, számí-
tani lehet pigmentfoltok megje-
lenésére, az intim régió területén
történô átalakulásokra, illetve a
haj szerkezetének és mennyisé-
gének negatív irányú változásá-
ra. A súlyváltozás következtében
pedig egyrészt terhességi csíkok
alakulhatnak ki a bôrön, más-
részt a narancsbôr gyarapodásá-
ra is lehet számítani. Mindezek-
hez pluszban társulhat a terhes-
ség második felében jelentkezô
lábelnehezedés érzése.
Kellô odafigyeléssel és megfelelô
készítmények használatával
megelôzhetjük az említett elvál-
tozások kialakulását, vagy csök-
kenthetjük mértéküket. A BABÉ
kozmetikumok fejlesztôi tudják,
hogy a kismamák bôre fokozot-
tan érzékeny, ezért nagyon fon-
tos, hogy olyan készítményeket
használjanak, amelyek természe-
tes alapanyagúak és kártékony
tartósítószerektôl, valamint mes-
terséges színezô- és illatanya-
goktól mentesek. Ennek felelôs-
ségteljes tudatában a BABÉ
megalkotta azt a fôként növényi
alapú hatóanyagokból álló ter-
mékcsaládot, amelyben megta-
lálhatók azok a készítmények,
amelyek esztétikai szempontból
megoldást jelenthetnek a kis-
mamáknak.
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STOP!
A várandóság lelkileg csodálatos idôszakával sajnos gyakran
együtt járnak esztétikailag kellemetlen testi elváltozások.
A jó hír az, hogy megfelelô készítmények használatával ezek
megelôzhetôk, illetve mértékük csökkenthetô.

Terhességi pigmentfoltok,
striák, cellulit és hajhullás

TIPPEK: HOGYAN KENJE SZÉPRE MAGÁT?

MIT MOND A BÔRGYÓGYÁSZ?

Dr. Beleznay Gyöngyike bôrgyógyász
szakorvos szerint a kismamáknak nem-
csak bôrük érzékenysége miatt javasolt
a várandósság és a szoptatási idôszak
alatt a természetes összetevôket tar-
talmazó készítményeket elônyben
részesíteniük, hanem azért is, mert
minden hatóanyag, amellyel az édes-
anya érintkezik, az a véráramon
keresztül eljut a babához.
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A BABÉ termékek kaphatók
a gyógyszertárakban és
az EventusPharma webáruházban:
www.eventuspharma.hu
Infovonal: +36-42-402-008,
office@pezomed.com
Kérdezze a bőrgyógyászt:
Dr. Beleznay Gyöngyike
drbeleznay@dermaart.hu
A rovatot szponzorálta: Pezomed Kft.,
bőrgyógyászati termékek gyártója
és forgalmazója.

• A kismamák érzékeny bôre természetes
alapanyagú kímélô és tápláló hidratálást
igényel a testen és az arcon egyaránt.

• A pigmentfoltok megelôzése céljából
használjunk fokozott védelmet nyújtó
fényvédô krémet. Ha már kialakultak a fol-
tok, kenjük depigmentáló készítménnyel.

• A hormonváltozás miatt az intim régió
megfelelô tisztántartása olyan speciális
készítményt igényel, amely irritációmen-
tes, fenntartja az intim régió természetes
egyensúlyát és megôrzi a pH-értékét.

• A súlygyarapodással járó cellulitszövetek
kialakulásának mértékét csökkenthetjük
cellulit elleni krémmel.

• A haj az állagromlás és a hullás lehetôsé-
ge miatt megerôsítésre vágyik, ezért cél-
szerű hajhullás elleni samponnal mosni.

• A striák legjobb ellenszere a kritikus
helyek rendszeres krémezése. A hormo-
nális változások, a súlygyarapodás meg-
viselheti a bôrt, amelynek rugalmasságát
célszerű speciális összetételű készítmény-
nyel fokozni, fôleg a has és a combok
területén. A jobb eredmény érdekében
lehetôleg olyan készítményt érdemes
használni, amelyet kifejezetten a terhes-
ségi csíkok ellenszereként fejlesztettek ki.

• Vénás keringést serkentô hűsítô krémmel
kenegethetjük elnehezült lábunkat.


