
 
 

Здоров'я Вам та Вашим родинам! 

  Вугрова хвороба (акне) – це захворювання, яке уражає ділянки шкіри з великою  
кількістю сальних залоз та проявляється появою чорних цяток, запальних  
елементів навколо них, камедонів та рубців після їх загоєння.  
Своєчасне звернення до косметолога, лікаря дерматолога, ендокринолога чи  
гінеколога для жінок допомагає вирішити цю медичну, а не тільки косметичну  
проблему.  
   У медичному центрі «АНДРОМЕДА+» ціла команда спеціалістів працює сумісно  
для досягнення загального позитивного результату, а саме - здорової  
привабливої шкіри, адже акне напряму пов’язане з виробленням гормонів, що  
стимулюють роботу сальних залоз та патогенною дією розвитку і надмірного  
розмноження бактерій і мікроорганізмів на шкірі та в сальних залозах. 
   Роль косметолога при лікуванні акне полягає в комплексному застосуванні  
лікувальних, загоюючих та  оновлювальних процедур: 
- маски для обличчя; 
- ультразвукова чистка обличчя; 
- пілінги; 
- різноманітні лазерні методи лікування. 
   У програмах догляду застосовуються маски, креми, сиворотки і есенції з  
антимікробними та загоюючими складовими: ефірні олії чайного дерева та  
камфорна олія, саліцилова та азелаїнова кислоти, екстракти лікарських рослин 
та морські водорості.  
   Ультразвукова чистка  – це атравматична чистка за допомогою скрабера, що  
виробляє ультразвукові хвилі. Під дією нешкідливих і безболісних УЗ коливань  
шкіра очищується від шкірного сала, зроговілих клітин епідерміса та камедонів. 
   Пілінг – це контрольований процес видалення верхніх шарів шкіри за  
допомогою кислот різного складу та концентрації, а також за участі більш м’яких  
ензимів. Пілінги сприяють активному проникненню в глибокі шари лікувальних  
складників косметики та швидкому, завдяки їх дії, оновленню шкіри, загоєнню  
запальних елементів, зменшенню рубців та плям після прищів. 
   Лазерні методики допомагають видалити маленькі волосинки, які ростуть  
всередині пори та часто спричинюють запальні процеси і, як наслідок,  
провокують щоразу виникнення нових камедонів, навіть при активному  
лікуванні та застосуванні лікувальної косметики. 
   Тож, не засмучуйтесь, бачити прекрасне відображення у дзеркалі щодня –  
реальність, а не мрія. Варто лиш розробити покрокову систему і звернутись до  
досвідчених медичних спеціалістів.  

За бажання відвідати консультацію косметолога та інших лікарів  
(дерматолог, онкодерматолог, естетист) нашої клініки, 

 бронюйте зручний час для візиту за тел.: (067) 472-47-73, (067) 650-65-08. 

Професійне лікування вугрової хвороби шкіри


