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Af Lise Grosmann

Skriv kommentar

Jeg har dårlig samvittighed, for det er en måned siden, at Annette stillede mig et
spørgsmål i kommentarfeltet (jeg indsætter link nederst) og jeg lovede at vende tilbage.
Undskyld Annette, men nu vil jeg forsøge, for du er jo heller ikke alene om at have
karsprængninger.
Men faktisk kræver det et hudlægekig at afgøre, om de karsprængninger, du beskriver,
at du har i ansigtet, nu ‘bare’ er års sol, sådan som jeg selv har dem, eller om det er
egentlig rosacea, der regnes for en kronisk betændelseslignende hudsygdom. I givet
fald er du i ‘stadium I’, da du ikke beskriver, hverken røde eller gule betændte knopper
eller de helt knudagtige fortykkelser, der kan komme.
Men symptomer er en ting, årsag en anden, og den kender man ikke, man ved kun,
hvad der kan trigge udbrud og forværre. Mennesker, som nemt rødmer af varme og
stress, har større tendens til at få rosacea, der også rammer flere kvinder end
mænd. Og så er det ting som temperaturskift, sol selvfølgelig, varme bade, stress,
krydret mad, alkohol og forskellig medicin som steroider eller blodkarudvidende
medicin. Det vil være klogt under alle omstændigheder at undgå det. Da du ikke har
udbrud – hvis det ellers er rosacea, du har – men blot karsprængninger, så er der jo
mulighed for at få dem fjernet med laser/IPL.
Olie, som du nævner med hybenkerneolien, er ikke en god idé, for hudlæger fraråder
fed smøre i forbindelse med rosacea. Fugtmist og gerne dem med kildevand og
huddulmende ingredienser, som du også har prøvet, er en god idé og ligeså
nacinamid. Lige som Faaborg Pharma’s hudpleje indeholder beroligende ingredienser
og masser af god fugt. Der er rigtig mange serier – og især på apoteket – som er
målrettet den sensible, rødmende, irriterede hud som har eller er i risiko for
karsprængninger.

Nyt & nyttigt
Perfekt til tiden

om lise

Og så vil jeg gerne nævne Exuviance, som har arbejdet med rosacea i mange år og
har fine produkter både til dette og andre hudproblemer/hudsygdomme – og pleje af
hud i al almindelighed selvfølgelig. Serien er forskningsbaseret og udviklet
af dermatolog Eugene van Scott og farmakolog Ruey Yu, og det er unægtelig ikke
nogen dårlig kombi, der da også har ført til banebrydende ingredienser/komplekser og
intet mindre end 120 patenter. Læs eventuelt HER og HER deres produktforslag.
Og her er link til teksten, hvor Annette stillede det spørgsmål, som jeg altså har været
temmelig længe undervejs med. Jeg håber, at der er noget, du kan bruge i
ovennævnte, Annette, og ellers skriv her eller i en mail.

Der er noget godt på vej
I går vendte jeg sidste side i denne bog, som I ser bagsiden af. Skrevet
af min mangeårige kollega Helle Forum. En af de dygtigste formidlere i
den branche, der har været min længere end nogen andens. Helle har
stor viden og respekterer vores stof som det fagstof, det bør være. Og
fordi, det er det, … Læs resten af
Lise Grosmann
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#lisegrosmann på instagram
Synes godt om Én person synes godt om dette. Opret en profil for at se, hvad dine
venner synes godt om.
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