
Bőrünk ápolása, gondozása

Tk. 16. oldal



Bőrünk tudósít a szervezetet érő káros hatásokról pl.:
• dohányzás,
• alkohol,
• zsíros ételek,
• kevés folyadék
• kevés alvás

Fontos az egészséges táplálkozás, tisztálkodás, a bőr ápolása.
A szépségideálok bőre koronként változott.
Korábban a fehér, sápadt, manapság a napsütötte barna bőr a divatos. A 
haj, köröm és bőr ápoltsága mindig fontos volt.

Mitesszerek:
A mitesszer, kis faggyúdugó a szőrtüszőben, mely elhalt hámsejtekkel 
keveredik. Ez elzárja a faggyúmirigy kijáratát melybe szennyeződés 
rakódik, így fekete lesz.
Ha baktériumok is megtelepednek benne, pattanások jönnek létre, 
melyek már gyulladás következtében alakulnak ki.



Kiterjedt gyulladás esetén hegek maradhatnak.

Hajunkat régebben hetente mostuk, a mai samponokkal ma már a napi 
hajmosás sem ártalmas.

Hajhullást okozhat:
• gombás fertőzés
• vitaminhiány
• gyógyszerek mellékhatása

Anyajegy:
• a bőr egyik leggyakoribb elváltozása
• az egymás mellett lévő festéktermelő sejtek megszaporodnak, vagy 

működésük fokozódik
• Ha anyajegyeink hirtelen megváltoznak, orvoshoz kell fordulni, mivel 

rosszindulatú daganatokká alakulhatnak.



A mértéktartó napozás:
• fertőtleníti a bőrt
• fokozza a D vitamin termelődését
• Az erős UV sugárzás viszont károsítja a bőrt és roncsolja az 

örökítőanyagot
A túlzott napozás során öregszik a bőr, ráncosabb, foltosabb lesz.
• Az örökítő anyag károsodása daganatokhoz vezethet.

Fokozatosan barnulj!
Eleinte használj magasabb faktorszámú naptejet!
11 és 15 óra között húzódj árnyékba!

Égés:
Elsőfokú, ha csak a hámot érinti, pl. pillanatra a vasalóhoz érsz, vagy a 
leégés
Másodfokú, ha a irhát is érinti, vörös a bőr és felhólyagzik pl. forrázás
Harmadfokú, a legsúlyosabb: mélyebb rétegeket is érint, szürke, vagy 
akár szenes



elsőfokú
másodfokú másodfokú

harmadfokú
negyedfokú

fagyás



Az égett felületet tartsuk hideg folyóvíz alá.
Kenjük be hidratáló krémmel, takarjuk le steril lappal.
A súlyosabb égéseket orvos kezelje!

Élősködők:
a bőrgombák a hám szaruanyagával táplálkoznak, foltos elváltozás
a gombák a meleg nedves környezetet szeretik
kiirtásuk nem egyszerű, így jobb megelőzni

Napgomba



Rüh:
pókszabású élősködő, a bőrbe járatokat fúr és odapetézik



Fejtetű:
szájszervének szúrása fejviszketést okoz
a hajszálakon telepszenek meg a peték
és a lárvák
Megelőzésük megfelelő tisztálkodással történik.



MF.: 9. oldal – 2. feladat


