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Te-ai confruntat cu probleme ale pielii de
care nu mai poți să scapi și nu știi ce să mai
faci? Te putem ajuta noi! Există câteva boli
ale pielii care au o rezolvare simplă! Află

mai multe mai jos!



Hipertricoza

Boli ale pielii

1.

Hipertricoza sau pilozitatea excesivă este o afecțiune

care se caracterizează creșterea excesivă a părului în

anumite părți ale corpului, cum ar fi: mustață, membre,

spate și umeri, gambe, inghinal etc, este o problemă de

origine genetică și nu medicală. 



malnutriție

manifestări climatice

dietă zilnică proastă sau anumite tulburări

de alimentație, precum anorexia nervosa

anumite tipuri de medicamente, precum

medicamentele pentru creșterea părului

anumite imunosupresoare și steroizi

androgenici

cancer și mutație celulară

bolile autoimune și infecțioase care

afectează pielea

Cauze:



Simptome

Simptomul principal este cel de pilozitate excesivă, adică

apariția părului în cantități excesive. Cu toate acestea, nu

toate tipurile de păr produse de hipertricoză sunt la fel.

Lanugo

Părul Lanugo este lung, subțire și foarte moale. Este similar

cu părul de pe corpul unui nou-nascut. La persoanele cu

hipertricoza, acest tip de păr rămâne până când acesta este

tratat.

Vellus

Părul Vellus este, de obicei, scurt, moale și slab pigmentat.

Aceste fire de par își pot face apariția pe tot corpul, mai

puțin în zonele în care nu există foliculi de par, precum

membranele mucoase, tălpile picioarelor si palmele mâinilor.

Terminal

Firele de par de tip Terminal sunt cele mai întunecate dintre

cele trei tipuri de par. În mod obișnuit, părul Terminal este

gros, aspru și lung. Acesta este adesea asociat cu hormoni și

se găsește, de obicei, pe față, la subraț și în zona inghinală.



moștenirea genetică – hirsutismul se poate

moșteni genetic

dezechilibrele hormonale – această afecțiune este

asociată cu un nivel ridicat de hormoni androgeni,

specific masculini

buzei superioareo

brajilor

perciunilor

porțiunii superioare a spatelui, gâtului, pieptului,

coapselor, abdomenului și perimamelonar

piept

barbă și zona mustății

2. Hirsutismul

Hirsutismul este o afecțiune ce se referă la creșterea

excesivă a părului la femei, atât pe față cât și pe corp.

În acest caz, pilozitatea se dezvoltă în zone care sunt

caracteristice bărbaților: față, mamelon, abdomen

poate avea cauză hormonală, ovariană sau

suprarenală. Părul este mai gros și mai negru și se

dezvoltă în timp. 

Cauze

Simptome

Apariția pilozității la nivelul: 



HIRSUTISM

FOLICULITA



epilatul cu ceară

epilatul cu epilatorul sau cu aparatul de ras

igiena precară

mediul umed

transpirația abundentă

hainele prea strâmte

machiajul excesiv

numeroase puncte roșii sau coșuri albe pe

suprafața pielii

mâncărimi ale pieliisensibilitate ridicată a

pielii

3. Foliculita

Foliculita este o afecțiune comună a firelor de păr

și este cauzată de obicei de bacterii sau infecții

fungice. Aceasta se manifestă sub forma unor

mici puncte roșii la nivelul firelor de păr sau prin

iritații ale pielii. Apare atât la femei cât și la

bărbați.

Cauze

Simptome

Foliculita poate avea simptome ca:



Cum poți scăpa de ele?

O soluție eficientă pentru aceste afecțiuni este

epilarea definitivă. Da, ai citit bine. Epilarea

definitivă nu te scapă doar de părul nedorit, ci și

de posibile boli ale pielii.

Cum funcționează epilarea
definitivă?

Lumina pătrunsă în piele este absorbită de

melanină (pigmentul firului de păr), transformată

în căldură și condusă până la rădăcină, unde

distruge celulele germinative. Epilarea definitivă

este în realitate o epilare semipermanentă,

această metodă reușind să reducă firele de păr

cu până la 92%. 

Rezultatele durează aproximativ 6-7 ani, însă

chiar și după această perioadă, firele de păr vor fi

subțiri și rare, greu de observat. 



Sistemului de răcire la contact cu pielea

și mișcările repetate cu impulsuri la

putere redusă, induc o încălzire

graduală, evitând durerea și efectele

secundare

Pe toate tipurile de piele, chiar și pe

piele bronzată sau păr deschis la culoare

Se poate realiza inclusiv pe timpul verii

Singurul sistem eficient pentru toate

tipurile de păr (și in cazul persoanelor

blonde și cu fire subțiri de păr)

Penetrează foarte bine pielea în

comparație cu alte metode de epilare

Poate trata zone extinse ale corpului

precum pieptul sau spatele

Beneficii



Singurul centru medical din Cluj-Napoca unde

poți beneficia de Onda Coolwaves pentru

slăbire localizată, de Motus Ax pentru epilare

definitivă, Dermalinfusion și de tratamentele

X-magic si X-skin

Garanția calitățiiSpecialiști pregătiți

internațional

Parteneriate de succes cu Selenia Italia și

Deka, lideri de piață în domeniu.

Cum te putem ajuta noi?

Lavanda Sky este un centru de înfrumusețare, din

Cluj care oferă tratamente corporale și faciale,

epilare definitivă și masaj. Sute de clienți se

bucură în fiecare săptămână de beneficiile

serviciilor noastre. Medicii și esteticienii noștri

sunt experți în domeniu și folosesc cele mai bune

tehnologii disponibile pe piață, iar tu beneficiezi

în mod gratuit de consultații și recomandări.



Din grijă pentru tine folosim noile tehnologii și

metode de combinare a tratamentelor non-

invazive de estetică ale căror efecte sunt imediat

vizibile și de durată.

Contactează-ne pentru a obține o consultație

gratuită și pentru a afla mai multe despre

afecțiunile de piele pe care noi le tratăm: 0799

431 800



PROGRAMEAZĂ-TE
ȘI TU!

NE GĂSEȘTI  PE  S ITE !

S I  PE  SOCIAL  MEDIA :

/LAVANDASKYRO/

@LAVANDASKY

https://www.lavandasky.ro/
https://www.facebook.com/LavandaskyRO/
https://www.instagram.com/lavandasky/

