Bőrközelben Bőrápolás

és szeborreás bőrtípusok
nem ritkák egy kozmetikus
mindennapjaiban. Kezdő
szakemberek is talán ezzel
a bőrproblémával
találkoznak
a leggyakrabban. Sokszor
azonban veszítenek
a lelkesedésből. Ennek oka
az esetek többségében
a nem megfelelő anyagok
használata.

Esszencia az akne kezelésében

Ausztrál teafaolaj
H
a a vendég sem elégedett az eredménnyel, a bizalom pillanatok alatt szertefoszlik, és csak
az Ön döntésén múlik, hogy a következô alkalommal vendége teafaolajos tisztító kezelést kapjon!
Akad, aki régi ismerôsként fogadja a teafaolajat, mint
hatóanyagot, és van, aki elôször találkozik vele. Elsôként hozzájuk szól ez a rövid, ám tömör tájékoztatás.
Az akne igencsak megkeseríti sokak életét. A fiatal férfi vendégek inkább elkerülik a kozmetikát, mert tartanak
a fájdalmas kezeléstôl. A lányok, hölgyek újra és újra
belekezdenek egy-egy kezelésbe, de ha nincs hatás,
eredmény, feladják. Van, aki belefárad a mindig visszatérô probléma kezelésébe, s van, aki velünk együtt bôvíti a teafaolajat kedvelôk körét! Röviden összegezzük
hát, mi is az akne, és hogyan alakul ki, és mi, kozmetikusok miként segíthetünk a bôrápolás területén!

Fókuszban az akne
A bôr túlzott mértékû faggyútermelése gyakran együtt
jár a tüszô elzáródásával és ezáltal a faggyúmirigyek
túltelítôdésével. Az akne nem más, mint a szôrtüszô és
a faggyúmirigy körül kialakult gennyes gyulladás. Kialakulásának belsô tényezôi közül leggyakoribb a hím
jellegû nemi hormonok túltermelôdése. A faggyúmiri-
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gyek tevékenységét a férfi nemi hormonok szabályozzák. Ebben a tesztoszteron
nevû hormon szerepe elsôdleges, mivel
ez irányítja a faggyúmirigyek sejtjeinek
növekedési és lebomlási ütemét, valamint azok méretét. Ennek következtében
a fiúk, férfiak bôre alapvetôen zsírosabb,
mint a nôké és gyermekeké. Az egyes
energetikai folyamatokhoz szükséges
férfi nemi hormonok azonban még a nôk
faggyúmirigyeinek anyagcseréjére is jelentôs hatást gyakorolnak!
Belsô tényezô lehet:
s keringési zavar,
s anyagcserezavar,
s gyulladásos góc,
s vérszegénység,
s B-vitaminhiány,
s vegetatív idegrendszer zavarai,
s neuro-endokrin rendszer zavarai,
s s az androgén receptorok túlérzékenysége/túl sok receptor a faggyúmirigyben.
Külsô tényezôk:
s tisztátalanság

ételek, szénhidrátok)
s munkahelyi ártalmak
s gyógyszerek, vegyszerek
Sokszor találkozott már Ön is 30 év feletti, aknés bôrû hölggyel, igaz? A streszszes helyzetek, a fogamzásgátló szedésének hirtelen abbahagyása szintén
okozhat ilyen jellegû elváltozást…

Kialakulásának folyamata
A bôr normál baktériumflórájához tartozó Corine baktérium (Propioni bacterium acne) észtereket bontó enzimje (lipáz) a faggyúmirigyben lévô faggyút elbontja. A hidrolízis során zsírsavak és
glicerin képzôdik. A keletkezô zsírsavak
a környezô szövetekbe jutnak és gyulladás alakul ki. A bôrben 0,5-2 cm átmérôjû, tömött tapintatú, lilásvörös, fájdalmas csomók keletkeznek. Ha a gyulladt
csomó közepe beolvad, véres savó, illetve genny ürül belôlük.
Az aknés bôrjelenségeket nem gennykeltô baktériumok okozzák! A gennyes
váladékban kórokozó nincs, vagy ha
mégis található, az felülfertôzés.

Akne kezelése
Nagy szaktudást igényel, felelôsséggel
jár, hiszen, ha nem megfelelôen kezeljük, gyulladás keletkezhet! Kozmetikus
csak juvenilis (fiatalkori), miliáris, és
szeborreás (comedonica – felnôttkori
közönséges) aknét kezelhet. Célunk
megakadályozni újabb akne kialakulását, a jelen állapot súlyosbodását megelôzni, illetve a kialakult tûneteket enyhíteni.

Itt kap szerepet a teafaolaj!
Az aromaterápia egy olyan holisztikus
gyógymód, amely az illóolajok, esszenciák, növényi olajok segítségével gyógyít
úgy, hogy az egész embert veszi figyelembe. A Teafa olaj az ausztráliai teafa
esszenciája, amit a Melaleuca Alternifolia levelének desztillációjával nyernek.
Szerepe óriási egy-egy kezelés során, hiszen többszörös hatást fejt ki a bôrre;
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A gyulladt, érzékeny, aknés

s füstös, levegôtlen helyiség
s helytelen kezelés/”nyomkodás”
s helytelen kozmetikumok használata
s helytelen táplálkozás (fûszeres, sós
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hûsít, a legérzékenyebb bôröket sem irritálja, de erôs antiszeptikus hatású. Hatását a nagymennyiségû terpinol (különbözô alcohol- és mono-terpenek variációjával) eredményezi. Egyedülállóan
jól hat a baktériumok, gombák és vírusok ellen. Jótékony hatással van a sejtek
fejlôdésére, azok megújulására. Enyhén
zsibbaszt, ezért fájdalomcsillapító hatású is, mely kiváló a sebek gyógyításánál.
Az immunrendszert is stimulálja.
Több megoldás is létezik a teafa olaj felhasználásra! Minden egyes kezelés menetében a letisztítás/tonizálás/peeling
folyamatát teafa olaj-tartalmú termékcsalád tagjaival végezzük. A variálhatóság a hidratáló-összehúzó-nyugtató lépésnél fontos, hiszen számos lehetôség
van rá.
1. Hagyományos tisztítókezelés teafa
olajjal – ebben az esetben a fertôtlenítés után könnyû, paszta alapú összehúzó-nyugtató krémmaszkot viszünk a kezelt területre, melyet a hatóidô lejárta
után könnyedén lemoshatunk. Fontos,
hogy jól kenhetô, látványosan nyugtatja
a gyulladt területeket, és hatóidô után
könnyen lemosható. Befejezésként hidratáljuk a kezelt területet nyugtató teafa
olajos krémmel. Az ultrakönnyû krém
nyugtató, hûsítô hatása mellett intenzíven hidratálja a szomjas, irritált bôrt.
2. Teafa olajos spa-kezelés – a teafa
olaj hatását algával kombinálva kitûnô

eredményt lehet elérni. A teafa olaj jótékony hatását kiegészíti a tengeri alga,
mely anyagcsere fokozó hatása révén
szeborreás bôröket több oldalúan kezeli, így külön meghálálja a bôr a törôdést!
A gumiszerû maszk nyomóhatása következtében a hatóanyagok könnyen bejutnak a bôr mélyebb rétegeibe.
3. Gyakran elôfordul, hogy a szeborreás
bôrök, annyira gyulladtak, vagy sérülékenyek, hogy nem végezhetünk kozmetikai tisztító kezelést. Ezeket a bôröket
elôbb olyan állapotba kell hozni, mely
alkalmas arra, hogy kozmetikus kitisztítsa és a javulás a vendég részérôl is látható legyen. Létezik olyan csomag,
melyben megtalálható a Teafa olajos
tisztító gél, nyugtató gél maszk, akneszérum, hûsítô Teafa olajos lapmaszk,
és akne ecsetelô korrektor, mellyel hidratálást, teljes körû gyulladáscsökkentô
kezelést biztosítunk.
Sok esetben rendkívül fontos a bôrgyógyásszal való együttmûködés, így
még nagyobb az esély a gyorsabb regenerálódásra! Isotretinoin (pl. Roacután) kezelés mellett nagyon fontos
a bôr hidratálása, mely gátolja az érzékeny bôr kiszáradását. Javasoljunk otthoni arcápolásra is megfelelô terméket
vendégünknek. Érdemes figyelmet fordítani erre, mert szintén rendelkezésre
állnak teafa olajos termékek, tetôtôl
talpig!

Amiért elônyös a teafa olajos kozmetikai kezelés:
s Aknés bôrök gyulladását csökkenti
s Megelôzi az újabb aknék kialakulását
s Fertôtlenítô hatású
s Tisztítja a bôrt
s Csökkenti a faggyútermelést, anélkül hogy kiszárítaná a bôrt
s Hûsíti, nyugtatja az irritált bôrt
s Hidratálja és táplálja a bôrt
s Egészséges bôrt, gyönyörû arcszínt biztosít
s Roacutan kúra kiegészítô kezeléseként, bôrgyógyász
szakember együttmûködésével
A javasolt teafaolajos tisztító kezelések immár 15 éve
az élen járnak a kozmetikusok körében! Ez is bizonyítja, hogy a Teafa olaj egyedülálló a maga nemében!
Drávai-Babják Judit x 2000 óta dolgozik kozmetikusként, 2007-től kozmetikus szakoktatóként tanulók oktatásában is részt vesz, valamint
kozmetikai masszázstanfolyamot, és anyagismeret tanfolyamot tart
végzett kozmetikusoknak. Emellett rendszeresen részt vesz hazai és külföldi szakmai
továbbképzéseken, fórumokon, kongresszusokon.
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