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A bõr a bent és kint közötti határzóna

A bõrünk jelezheti számunkra, belsõ szerveink állapotát.
A máj, a vese, a szív, a tüdõ, az anyagcseretevékenység és az idegrendszer jelez számunkra a
bõrünkön keresztül. Csak figyelnünk kell rá!

A  szervrendszer  zavara  (immunrendszer,  az  idegrendszeri,  emésztõ  szervrendszer,  a  keringési
szervrendszerének  a  belsõelválasztású  mirigyek  zavara/  hormonzavar)milyen  kozmetikai  hibát
jelezhetnek a bõrfelületen.

A bõr testünk elsõdleges védelmi vonala. Súlya mintegy 34 kilogramm, ha kiterítenénk, a felülete
mintegy 2 négyzetméter lenne. Egy centiméteres csíkja akár az egész test súlyát képes megtartani.
Arcbõrünk beszédesen árulkodok aktuális egészségi állapotunkról, kedélyünkrõl, a hozzáértõ sze
mek akár még a terhességre utaló jeleket is felfedezhetik rajta.

A belsõ szervek zavarai sokszor kozmetikai hibákban is megjelennek. Ilyenkor jönnek a pigmentfoltok,
pattanások, szõrnövekedési rendellenességek 
A kozmetikai rendellenességek visszavezethetõk a belsõ szervek mûködésére.

Ok és tünet

Az idegrendszeri zavarok közül az úgynevezett prurituszt, azaz a pubertásban, klimaxban, feszült
idegállapotban jelentkezõ gyakori viszketés.
A  viszketést  a  bõrfelszínben  elhelyezkedõ  szabad  idegvégzõdések  ingerülete  okozza,  és  a  bõr
fájdalom receptorai felelõsek érte. Az általa kiváltott ingerre ösztönös reakció a vakarózás. Oka lehet
többek között allergia, anyagcsere betegségek, cukorbetegség, idegrendszeri zavarok, májbetegség.
Romlik a viszketõ bõr állapota dohányzás, alvászavar, stressz, kimerültség és a depresszió hatására.
A kezelése lehetõségei: hidratálás és zsírpótlás hûsítõ zselével vagy krémmel.
Vakarni szigorúan tilos!

Szé psé g é s egé szsé g

Amióta világ a világ tudjuk: szépség és egészség kéz a kézben jár. S bár a szépség megítélése abszolút
szubjektív, abban talán konszenzusra juthatunk, hogy a bőrnél kezdődik.
A bőr legfontosabb funkciói közé tartozik a védelem. Megóvja a testet többek között a
kórokozóktól, a mechanikai, fény-, hő-, továbbá az időjárási és vegyi hatásoktól. Hőszabályozó
szervként a testhőmérséklet állandó fenntartásáért felel, helytáll légző- és kiválasztószervként
is, de – tekintve, hogy rajta keresztül anyagokat lehet juttatni a szervezetbe – felszívószervként
is számon tartják. Érzékszervként a külvilág ingereit közvetíti az agy megfelelő központjába, és
elősegíti a szervezet válaszát.

Nyitott könyv
Az analógiás gondolkodás szerint bőrünk kétféleképpen tükröz információkat hogyanlétünkről
a külvilágnak. Egyrészt bármely belső szervi zavar kivetül a bőrre, másrészt pedig egyértelműen
„tudósít” minden átélt pszichikus folyamatról és reakcióról.



Ha hiányzik az egyensúly

Kozmetikai hibákat okozhatnak a hormonegyensúly zavarai is. A hormonok létfontosságú fe
ladatokat  látnak  el  a  szervezet mûködésében,  a  fokozott és  a  csökkent mûködés  egyaránt
zavarnak minõsül, és látványos változásokat idéz elõ a bõrön.

A Hipofízis  (agyalapi mirigy), ADH hormon  (vasopressin)  gátolja  a  vizelet  kiválasztást,  emeli  a
vérnyomást.  Alulmûködése  dehidratált  bõrt,  szövetek  kiszáradását,  túlmûködése magas  vérny
omást, ödémákat, hiperhidratált bõrt okoz.
A pajzsmirigy, a szervezet legnagyobb hormontermelõ mirigye, jódot raktároz.
Nélkülözhetetlen a kalcium anyagcserében és a csontképzésben. Alulmûködése esetén a haj és a
testszõrzet kihullik, fokozódik a verejtékezés, duzzadt a bõr az arcon és a végtagokon, lelassult an
yagcsere, túlsúly jelenik meg. Túlmûködésekor emelkedett hõmérséklet, kipirulás, kidülledt szem,
idegeskedés, testsúlycsökkenés jellemzõ. A szervezet túl nagy   fordulatszámon   mûködik.
A hasnyálmirigyinzulin a sejtek általános anyagcseréjét befolyásoló hormon, az egyetlen, ame
ly a sejtek vércukorszintjét csökkenti. Alulmûködésekor bõrviszketés, dehidratált bõr kialakulása,
csökkenõ sebgyógyulási hajlam következik be, túlmûködését alacsony vércukorszint jellemzi.
A mellékvesekéreg hormonjai só és vízháztartásra ható, szénhidrát anyagcserét befolyásoló és
nemi hormonok (szexuálsteroidok), amelyek mindkét nemben fõleg hím, de kisebb mennyiségben
nõi  nemi  hormonokat  is  termelnek.  Alulmûködésük  esetén  pigmentzavar,  tónuscsökkenés,
túlmûködéskor szeborrea, akné, szõrtúltengés jelentkezik. A barna foltok, szeplõk, színes szigetek
megjelenését a bõrön, vagyis  az egyenetlen pigmentáció  kialakulását okozhatják  többek között
bizonyos gyógyszerek, hormontartalmú tabletták, a túlzott napozás, az öregedés    Megjelenése a
napnak kitett és nem védett területeken kezdõdik.
A  petefészekben  az  ösztrogén  termelõdés alulmûködése  aknét,  szeborreát,  szõrnövési
rendellenességet, meddõséget, túlmûködése száraz, gyulladásra hajlamos érzékeny bõrt okozhat.
A  progreszteron  alulmûködése  következtében  érzékeny,  száraz,  gyulladásra  hajlamos  bõr,
túlmûködésekor akné, rosacea, szõrnövési rendellenesség jelentkezik.
Tesztoszteron alulmûködésre utalhat az érzékeny, száraz, gyulladásra hajlamos bõr, túlmûködésre
az akné, rosacea, szõrnövési rendellenesség.

Korszakok és hormonváltozások

Az arc bõrének minõségére jelentõs befolyást gyakorolnak
a pubertás korban lejátszódó hormonváltozások. Biológiai
értelemben  ilyenkor  a  tobozmirigy  elkezdi  beszüntetni  a
melatonin  hormonjának  termelõdését,  és  beindul  a  nemi
mirigyek hormontermelõdése.
Apubertásosbõrtüneteketazokozza,hogyahormonegyensúly
átmenetileg megborul.
Ez évek alatt helyreáll ugyan, de lányoknak 1617, a fiúknak
akár  18  éves  korukon  túl  is  várniuk  kell  arra,  hogy  véget
érjenek a pubertáskorral járó kellemetlen tünetek.
Ilyenkor a túláradó hormonok   fellázítják   a bõrt, a férfi nemi
hormonok az irharéteg mirigyeit fokozott faggyútermelésre

ösztönzik, és mitesszerek, pattanások, aknék alakulnak ki. A késõi pubertásban az olajos szeborrhoea
korpás szeborrhoeává alakulhat, és a hajas fejbõrön is megjelenik.



Angioneurózis,  vagy  éridegesség néven  ismert  a  véredénymozgató  idegek  mûködési
megbetegedése,  amely  idegrendszeri  labilitás miatt  jelentkezhet.  Ezek  az  állapotok  néha  nagy
fájdalmakkal,  például  migrénnel,  féloldali  fejfájással  járnak,  amelynek  jellemzõje  lehet  sûrûn
váltakozó hirtelen elpirulás, majd elsápadás.
A pubertásban megjelenhetnek szaruképzési rendellenességek, mint például a hiperkeratózis,
vagy a keratosis pilaris, amikor a szõrtüszõk szájadéka szarusodik el. Ilyenkor nincs más teendõ,
mint fürdés után törölközõvel jó alaposan megdörzsölni a bõrt.
Jelentkezhetnek keringési zavarok: passzív vérbõség: márványozott bõr, testvégek szederjessége,
fokozott pigmentezettség (fiatalkori szeplõ, helytelen tisztításból visszamaradt foltok), a fertõzése
kre való fogékonyság miatt például szemölcs. Jellemzõ továbbá a fokozott verejtékezés.

A  másik  jelentõs  hormonváltozásokkal  járó  idõszak,  a
lezárás és újrakezdés ideje, a menopauza.
Jellemzõen  a  4555  év  közötti  életévekre  tehetõ  a  kezdete,
amikor  nem  termelõdik  több  petesejt,  ezért  a  petefészkek
nem termelnek nõi nemi hormonokat.
Ebbõl  adódóan  csökken  az  ösztrogén és  a  progeszteron
szint,  ami  többek  között  hõhullámokat  idézhet  elõ,  minek
következtében  megjelenhetnek  a  tágult  hajszálerek,  azaz  a
rosacea. Ugyancsak az ösztrogénszínt csökkenése okolható a
bõr vékonyabbá, szárazabbá válásáért.
A  zsírpárnák  összezsugorodnak,  a  kollagén  egyre  kevesebb
vizet  köt  meg,  a  faggyúmirigy  egyre  kevesebb  váladékot
termel, a bõr kiszárad 

A  folyamat  általában  a  nyakon  kezdõdik.  Ha  nem  ápoljuk  a
bõrt, gyorsított lesz az öregedése. Fokozottan fontos ebben a
korban a folyadékfogyasztás és a kozmetikai szerek használata,
ugyanis a faggyúmirigyek már egyre kevesebbet termelnek.

Megemészthetetlen?

Kozmetikai problémák adódhatnak az emésztõrendszer zavaraiból is.
Agyomorsavhiánya,vagysavtúltengéseakné,rosacea,májfolt,gyulladásosfolyamatokelindulásához
vezethet. A tartós vastagbélhurut következtében jelentõsen csökken a bõr víztartalma, míg a lipid
anyagcserezavar elhízáshoz, cellulithoz,  xantomák  (sárga vagy barna elszínezõdésû,  zsírtartalmú
szövetképzõdmények) kialakulásához vezethet.
Tápanyag túladagolásra, vagy hiányra lehet következtetni bizonyos kozmetikai hibákból. A fehérje
túladagolás  tünete  lehet  például  az  akné  és  rosacea,  a  fehérje  hiányé  a  rugalmatlan,  csökkent
védekezõképességû bõr. Az élvezeti cikkek (alkohol, kávé, tea, fûszerek) túladagolása akné, komedó,
szeborea,  rosacea,  keringési  zavarok  kialakulásához  vezethet.  A  szénhidrátok  túladagolásának
szeborea,  aknék  kialakulása  lehet  a  következménye,  a  zsíroké  szeborea  és  akné,  míg  a  NaCl
túladagolásáé ödéma, tekintettel arra, hogy gátolja a felesleges víz eltávozását a szervezetbõl.
Hurutos megbetegedések, fekélyek, savhiány, székrekedés, fakó, sápadt, dehidratált bõr, aknék,
gyulladások,  ráncok  korai  kialakulása  táplálékfelvétel  zavarra  utalhat.  A  máj  és  epehólyag
mûködésének rendellenességei májfolt, fakó, sárgás bõr kialakulását okozhatják, megjelenhetnek
továbbá a xanthoma, xanthelazma, festék rendellenességek, szem alatti karikák.



Egyes tápanyagokkal szembeni túlérzékenység esetén allergiás tünetek jelentkezhetnek a bõrön.
Mint  például  fehérjedús  tápanyagok,  illóolajokat  tartalmazó  gyümölcsökre  való  érzékenység
gyakran okoz csalánkiütést, vagy piros, viszketõ bõrt (prurigo).

Tünetek szívtõl, értõl

A keringés szervrendszerének zavarai is számos bõrtünetbõl lehet következtetni.
Az erek tágulását és szûkülését a vegetatív idegrendszer szabályozza. Ha az idegi szabályozásban,
vagy  a  vér  összetételében,  keringésének  sebességében  zavar  támad,  rendellenességek
jelentkeznek helyileg, de akár az egész testre kiterjedõen is.

Az aktív vérbõség, a hajszálér  tágulatos bõr elõidézõ oka  lehet, hogy az erekben a normálisnál
melegebb, pirosabb artériás vér  található. Amennyiben a bõrpír hosszabb  ideig  tart, a  rosacea
elõfutára  is  lehet.  Van,  akinek  bizonyos  hatásokra  kipirulással  válaszol  a  bõre,  és  létezik  olyan
érzékeny bõr is, amely minden hatásra bõrpírral válaszol és gyakran allergiás a kozmetikumokra.
A rosacea az arc bõrének szimmetrikus, állandósult gyulladása, amelyet okozhat hormonváltozás,
klimax, savtúltengés, túl sok fehérje és szénhidrát bevitel, magas vérnyomás, illetve a folliculusban
élõsködõ atkák. A hajszálér tágulatok mellett szövetburjánzás is lehetséges.

Allergia
Az immunrendszer zavarai is okozhatnak kozmetikai hibákat.
Az allergia például nem más, mint a  szervezet kóros mértékû,  felfokozott védekezési  reakciója,
amit gyakorlatilag bármely kozmetikai és vegyi anyag kiválthat.

Az  allergia  okozta  bõrelváltozások  közé  sorolható  többek  között  az  atópiás  bõrgyulladás
(bõrgyulladás az arcon, törzsön, végtagokon, felnõtteknél erõs viszketéssel járó száraz bõr a
térd és könyökhajlatokban, nyak bõrén), a kontakt dermatitisz  (vérbõség és enyhe ödéma
a  jele,  viszket  és  ég,  lemezes hámlás  követheti),  a  kontakt  ekcéma  (reakció  érzékenységet
kiváltó  környezeti  anyagra),  a  csalánkiütés  (biológiai,  fizikai,  kémiai  anyagok  hatására
kialakuló  immunológiai  változás,  körülírt  vizenyõsség  élelmiszerek,  fûszerek,  gyógyszerek,
kozmetikumok hatására).

Ha kevés, vagy sok

A  létfontosságú  vitaminok  hiányára,  vagy  éppen
túladagolására  ugyancsak  figyelmeztethetnek
kozmetikai rendellenességek.
Az Avitamin hiányára elszarusodási rendellenesség, a
köröm és haj töredezése utal, a C és P vitamin hiányára
hajszálér tágulatok, kötõszöveti vérzékenység, míg az
Fvitaminéra érzékeny, gyulladásra hajlamos bõr.
A karotin túladagolás jele lehet a narancssárga bõr.

A  belsõ  szervek  zavarai  gyakran  felismerhetõk  az
arcon lévõ elváltozásokból, kozmetikai hibákból. A jól

képzett kozmetikus ezeknek a jeleknek a felismerésével és tudatosításával nem csak a szépség, de
az egészség védelmezõje is lehet.


