URODA

PROBLEM WYPADANIA
WŁOSÓW PO OKRESIE
JESIENNO-ZIMOWYM
Problem wypadania włosów chyba nikomu nie jest obcy.
Wielu z nas niejednokrotnie w swoim życiu doświadczyło
nadmiernego wypadania owłosienia głowy. Proces ten
przebiega w sposób indywidualny dla każdego. Mogą mu
również towarzyszyć dodatkowe objawy.

Samo wypadanie włosów jest zjawiskiem jak najbardziej naturalnym i stanowi etap wzrostu włosa. Za normę
uznaje się utratę maksymalnie 50 włosów w ciągu dnia. Jeśli ta liczba jest
przekroczona i nie zauważymy poprawy, to sygnał, że potrzebujemy pomocy.

– efektem są piękne, gęste i lśniące
włosy. Większość kobiet tak dobrą
kondycję włosów doświadcza jedynie w ciąży.

•

Faza katagenowa – zwana inaczej
„fazą zanikania włosa”, związana jest
z procesami przebudowy. Przebudowa
włosów polega na ubytku macierzy
komórkowej wewnątrz korzenia, co
w efekcie prowadzi do zrzeszotowienia
ich struktury i ,,przesunięcia’’ na zewnątrz, bliżej warstwy skóry. W tej
fazie włos staje się bardzo podatny
na działanie czynników zewnętrznych
i złamania. Faza zanikania włosa obejmuje statystycznie blisko 3% całkowitego owłosienia. Katagen trwa od 2
do 3 tygodni.

•

Faza telogenowa – to po prostu etap
wypadania włosów wskutek braku jakichkolwiek procesów metabolicznych
w strukturze mieszków włosowych.
Obejmuje w przybliżeniu około 13%
owłosionej powierzchni skóry głowy.
Czas trwania tej fazy szacuje się na 1
do 3 miesięcy. Wydłużenie i wysoką
intensywność telogenu odnotowuje
się u kobiet po porodzie (gwałtow-

FAZY WZROSTU WŁOSA
W całym cyklu wzrostu włosa wyróżniamy 3 fazy:

•

Faza anagenowa – jest to etap aktywnego wzrostu włosów w mieszkach
włosowych. Dochodzi wówczas do
licznych podziałów komórkowych,
które prowadzą do wzrostu licznych,
nowych pasm włosów. Czas trwania
fazy anagenowej warunkują czynniki
genetyczne i przeważnie wynosi on
od 2 do 7 lat. W sprzyjających warunkach (dieta adekwatna do potrzeb danego organizmu, optymalna ilość snu,
stabilność gospodarki hormonalnej)
około 90% włosów na naszej głowie
przechodzi etap anagenu. W okresie
ciąży wysokie stężenie estrogenów
wytwarzanych w organizmie kobiety
wydłuża fazę anagenową i blokuje
możliwość przejścia włosa w katagen
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ny spadek poziomu estrogenów)
i w okresie laktacji (zwiększona produkcja prolaktyny).

śnieg, deszcz oraz suche powietrze
w ogrzewanych mieszkaniach. Nadmiernie wysuszona skóry głowy równa
się osłabieniu struktury włosów, czego
efektem jest ich wypadanie.

PRZYCZYNY UTRATY WŁOSÓW
Do najczęstszych przyczyn wypadania
włosów możemy zaliczyć:

•

Nadmierną suchość skóry głowy. Jesienią i zimą na suchość skóry wpływają czynniki takie jak: mróz, wiatr,

•

Spadek poziomu żeńskich hormonów
(estrogenów) w okresie jesienno-zimowym wynikający z niewystarczającego
nasłonecznienia niezbędnego do ich
produkcji.

•

Czynności związane ze stylizacją
włosów. Nadmierne suszenie suszarką, prostowanie i kręcenie naraża
włosy na działanie zbyt wysokiej
temperatury. Z kolei tapirowanie
i niewłaściwe (zbyt ciasne oraz
zbyt częste) upinanie włosów powoduje uszkadzenie ich struktury.
Również stosowanie niewłaściwych
kosmetyków do stylizacji powoduje
przesuszenie włosów i sa-
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mej skóry głowy, czego efektem jest
osłabienie i wypadanie włosów.

sie jesienno-zimowym, kiedy dostęp do
nich jest ograniczony.

•

Koloryzację, czyli farbowanie włosów.
Szczególnie, jeśli jest przeprowadzane
cykliczne.

•

•

Błędy pielęgnacyjne. Zbyt rzadkie nawilżanie skóry głowy lub jego brak, stosowanie niewłaściwych szamponów, które
przesuszają nie tylko skórę głowy, ale też
włosy, niestosowanie odżywek, masek
czy peelingów bardzo istotnych dla kondycji skóry głowy i włosów (trycholodzy
zalecają stosowanie peelingu skóry głowy przynajmniej raz w tygodniu).

Innymi czynnikami niepozostającymi bez
wpływu na kondycję włosów są: chemioterapia, długotrwały stres i silne przeżycia
emocjonalne, stosowane leki, menopauza,
połóg.

•

Niewłaściwa dieta. Złe odżywianie to najczęstsza przyczyna wypadania włosów.
Zbyt mała ilość owoców i warzyw w diecie skutkuje mniejszą podażą cennych
dla organizmu witamin i mikro- oraz
makroelementów, szczególnie w okre-
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Palenie papierosów. Nikotyna powoduje utratę blasku włosów i niszczy ich
strukturę.

SYGNAŁY, JAKIE WYSYŁA NAM
ORGANIZM
Wypadanie włosów informuje nas,
że w naszym organizmie dzieje się coś
złego. Często jest ono objawem różnych
chorób, chociażby problemów z funkcjonowaniem tarczycy (niedoczynność, np.
choroba Hashimoto, ale też nadczynność),
tocznia lub innej choroby autoimmunologicznej. Nadmierna utrata owłosienia może

wskazywać także na grzybicę, (kandydozę)
skóry głowy, anemię lub niski poziom żelaza
w organizmie, niedobór witaminy D, cynku,
czy siarki. W sytuacji kłopotów z wypadaniem włosów zalecana jest konsultacja
u trychologa, który posiada specjalistyczną
wiedzę i może nas naprowadzić na właściwy trop.

PRZECIWDZIAŁANIE WYPADANIU WŁOSÓW
Aby powstrzymać proces wypadania włosów i mu zapobiec, warto:

•

Odpowiednio się odżywiać. Właściwa
dieta i dostarczanie organizmowi odpowiednich składników odżywczych
ma fundamentalny wpływ na zdrowie
włosów. Codzienne menu powinno
obfitować w nabiał, będący źródłem
cennych aminokwasów stanowiących
budulec włosa. Ponadto dieta powinna
zawierać” ryby, rośliny strączkowe, owo-
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Należy zwracać uwagę na to, by spożywane pokarmy miały niski indeks
glikemiczny, ponieważ podwyższony poziom cukru w organizmie
sprzyja wypadaniu włosów.
ce, warzywa, które są źródłem cennych
witamin, mikro- oraz makroelementów.
Należy zwracać uwagę na to, by spożywane pokarmy miały niski indeks glikemiczny, ponieważ podwyższony poziom
cukru w organizmie sprzyja wypadaniu
włosów.

•

Stosować właściwą suplementację. Zażywanie preparatów bogatych w aminokwasy, witaminy, biopierwiastki i wyciągi
ziołowe zapewnia skuteczność w walce
z wypadaniem włosów. Najbardziej istotne dla zdrowia i ich kondycji są: ekstrakty
z pokrzywy, skrzypu polnego (źródło
krzemionki – wzmacnia strukturę włosa
i zmniejsza podatność na urazy mechaniczne), palmy sabałowej (działanie antyandrogenowe – hamuje łysienie androgenowe), koniczyny czerwonej (źródło
fitohormonów o działaniu estrogenowym) oraz łopianu (posiada właściwości
przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze,

reguluje pracę gruczołów łojowych,
jest źródłem witamin, siarki, garbników
i związków poliacetylenowych).

Olejowanie świetnie odbudowuje strukturę włosa, nadaje blask i zmniejsza łamliwość.

•

Wdrożyć regularną i właściwą pielęgnację. Niezwykle ważne jest nawilżanie
włosów i samej skóry (różnego rodzaju
odżywki i maski do włosów dostępne
na rynku). Aby skuteczniej zahamować
proces wypadania włosów, dobrze jest
też stosować wcierki zawierające komponenty roślinne (wzmacniają struktury
włosa i odżywiają skórę głowy).

•

Pamiętać o regularnych wizytach u fryzjera. Dla polepszenia kondycji włosów
zalecane jest regularne podcinanie
końcówek. Można również skorzystać
z szerokiej gamy zabiegów regenerujących włosy.

Jeśli zauważamy, że słaba kondycja naszych
włosów utrzymuje się przez dłuższy czas
i nie pomaga nam zmiana diety, wdrożenie odpowiedniej suplementacji oraz
właściwa pielęgnacja, warto udać się do
trychologa. Badanie trychoskopowe pokazuje dokładną analizę struktury oraz stopnia
odżywienia naszych włosów i skóry głowy.
Potrzebne jest przy tym zazwyczaj wykonanie dodatkowych badań, takich jak morfologia. Po przeprowadzonym wywiadzie
i wykonanych badaniach trycholog zleci
odpowiednią terapię. Obejmuje ona nie
tylko same włosy, ale również skórę głowy
pacjenta. Wszystko po to, by kompleksowo
wyeliminować przyczyny problemu.

•

Olejować włosy. Należy przeprowadzać
ten zabieg przynajmniej raz w tygodniu.

EWELINA KOCHMAN – MOSKAL
Pracownik Apteki

Piękne włosy

mamy

WYDAJNY

VITAPIL® mama 60 tabletek,
to aż 2 miesiące regeneracji.
Tylko 1 tabletka dziennie.

EKONOMICZNY

VITAPIL® mama opakowanie
60-tabletkowe już od 20 zł* za
miesiąc stosowania.

BEZPIECZNY
dla dziecka

Pierwszy
preparat

na włosy
dla mam
karmiących

NQS czyli NutroPharma® Quality System to autorski program, który gwarantuje NAJWYŻSZĄ
JAKOŚĆ produktów marki NutroPharma®. Twoja satysfakcja, bezpieczeństwo i zdrowie to nasz
absolutny priorytet, dlatego połączyliśmy zaawansowaną wiedzę naukową z najwyższymi
standardami produkcji oraz nadobowiązkową certyfikacją niezależnego laboratorium.
* średnia cena detaliczna produktu Vitapil mama 60 tabletek – 39,28 zł. Opakowanie wystarcza na 2 miesiące kuracji. Dane IMS sell-out styczeń-sierpień 2017.
** na podstawie testu konsumenckiego przeprowadzonego w okresie 03-05.2017, na grupie 296 mam karmiących. Badaniu towarzyszyło wypełnienie ankiety.

www.vitapil.pl

91%

mam karmiących uznało

że Vitapil® mama jest skuteczny**:
• włosy wyglądają na zdrowsze,
• są bardziej błyszczące,
• przestały wypadać,
• pojawiły się nowe włosy
SUPLEMENT DIETY

Dzienna wartość spożycia (DWS) oraz ilość każdego suplementu diety zalecanych do spożycia w ciągu dnia można znaleźć na opakowaniach poszczególnych preparatów. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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