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etembre és el mes dels
plans de bellesa i de les
cures extres després dels
banys de sol aquestes
vacances. Quan arribem
al final de l’estiu veiem com la
nostra pell està deshidratada, amb
una textura que es torna aspra, les
taques marrons s’incrementen i
les línies d’expressió s’accentuen.
Notem una sensació de tibantor a
causa de la deshidratació.
L’exposició als raigs solars té
efectes en l’envelliment de la pell
i afavoreix l’aparició de taques solars i de línies d’expressió més accentuades. D’altres factors que influeixen és la predisposició genètica de la persona i les hormones.
Amb tot, les causes de l’envelliment varien d’un individu a un altre, segons expliquen els especialistes del departament Antiaging
del Centre Mèdic Utset (Cemu).
Un 20% dels factors que afecten la
pell són deguts al cronoenvelliment o, simplement, al pas del
temps, que produeix arrugues i
flacciditat. “Representa un percentatge relativament baix. N’hi ha
d’altres amb què podem buscar
estratègies per alentir l’envelliment”, indiquen.
Els factors ambientals acceleren en un 60% l’aparició del fotoenvelliment cutani. En aquest
grup figura principalment l’exposició solar, però també una alimentació inadequada, el tabac,
l’alcohol i la manca d’exercici físic. “Es produeixen canvis en
l’aparença i funció de la pell: s’accentuen les arrugues, apareixen
taques, la pell és més aspra i vulnerable, perd elasticitat i augmenta la flacciditat”, descriuen.
L’estrès, finalment, contribueix
amb un altre 20% d’envelliment.
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El departament d’Antiaging de
la Clínica Cemu té cura especial
en els problemes que el sol i les
condicions externes produeixen
en la pell. Per prevenir les alteracions de la pell relacionades amb
els factors ambientals aconsellen
estar en guàrdia sempre i protegir
la pell durant tot l’any, no només
a la platja sinó també a la ciutat i
la muntanya. És important usar
sempre un filtre solar encara que
el dia estigui ennuvolat.
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L’alimentació i la ingesta d’alguns
nutrients ens poden ajudar a conservar el to bronzejat durant més

temps. L’especialista Núria Vélez,
nutricionista de Cemu, aconsella
prendre tres racions de fruita
(meló, síndria, kiwi, taronja, pinya,
maduixes i fruits vermells) i verdura per dinar i per sopar (bròquil,
pebrot verd i vermell, espinacs i
cols de Brussel·les). També fer un
consum diari de fruits secs (nous,
ametlles, avellanes) i oli de germen
de blat.
També és beneficiós acolorir la
dieta amb aliments de tons ataronjats, grocs i vermells perquè
són rics en carotens. És bo menjar
pastanaga, tomàquet, carbassa,
papaia, blat de moro, taronja,
mandarina, gerds i síndria.

I per afavorir l’aportació de minerals com el ferro i el seleni la nutricionista aconsella consumir
fruita seca i cereals integrals.
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Per mimar la pell i actuar sobre les
arrugues i taques quan ja han aparegut, les doctores M. Àngela Font
i Marga Muñoz recomanen fer
tractaments exfoliants com els peelings per renovar la pell. “Un cop
està lliure d’impureses hidratem
les cèl·lules amb un complex
d’àcid hialurònic i vitamines”, afegeixen. I per eliminar les taques es
poden aplicar tractaments amb làser a preus assequibles. //

