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Změny jsou dočasné
Onemocnění rakovinou prsu a její 
následná léčba se neblaze projeví 
také na celkovém vzhledu 
ženy – na stavu pleti i na kvalitě 
vlasů. Jak taková úskalí překonat? 
Připravila: Pavla Totušková

Přestože ztráta vlasů se 
může ve srovnání se 
záchranou života zdát 

nepodstatná, představuje 
velký zásah do psychiky 
pacientky. Ne vždy je ale 
léčba provázena celkovým 
vypadáním vlasů. Prořídlé 
kadeře lze řešit krátkým se-
střihem. Když o ně ale žena 
přijde úplně, pak je nutné 
zbytky vlasů ostříhat nebo 
si pořídit paruku, případně 
pokrývku hlavu.  

Hlavně je chránit 
Nové vlasy začínají 

růst jeden až dva měsíce 
od ukončení léčby. Je nut-
né počítat s tím, že mohou 
mít jinou barvu, kvalitu 
i hustotu. Dorůstajícím 
vlasům by žena měla vě-
novat speciální péči. To 
znamená používat kvalitní 
šampon, kondicionér a ta-
ké jemný hřeben. Nežá-
doucí je fénování (nejlepší 
je nechat vlasy proschnout 
na vzduchu), nedoporučují 
se ani natáčky, barvení vla-
sů či trvalá. Zároveň je tře-
ba chránit je před teplem 
a mrazem. 

Při léčbě chemoterapií se může stát, že pleť ztratí svoji 
původní elasticitu a vláhu. Je křehká, suchá, přecit-
livělá, má odlišené zbarvení. U mnoha žen se objeví 

i hlubší vrásky. Obecně se doporučuje používat produkty, 
které pleť obnovují, vyživují a chrání. O výběru vhodné 
kosmetiky je ale nejlepší poradit se s lékařem či dermato-
logem. Pacientka musí rovněž počítat s tím, že pleť bude 
sušší ještě nějakou dobu po léčbě. Ze všeho nejvíc však 
pleti prospívá odpočinek, spánek a správná výživa.

Pomoc pro nehty
Na kvalitě mohou během léčby ztratit také nehty. Jsou 

slabé, poškozené, nepěkně zbarvené, zpomalí se jejich 
růst, případně se nadzvedne nehtové lůžko. Lékaři proto 
doporučují užívat vitamin B, jež blahodárně působí proti 
lámání a třepení nehtů. Dalším krokem je důsledné ošet-
řování speciálními vyživujícími a zvláčňujícími krémy. 
Nehty a kůžičku kolem nich je také možné regenerovat 
pomocí teplé lázně z olivového oleje. Rozhodně není 
dobré nehty lakovat. S vysokou hydratací pokožky rukou 
pomohou hutnější krémy na ruce s obsahem glycerinu. 
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Odborník Katky 
Markéta Feigel, 
oficiální vizážistka
společnosti Avon

Co pomáhá na jizvy?
Pokud žena prodělala chirur-
gický zákrok, může ji trápit větší, 
tužší a bolestivá jizva. Po ozařová-
ní navíc bývá často spálená i kůže 
v okolí jizvy. Celé místo je tedy 
velmi bolavé. Doporučujeme ho 
však i přes velkou citlivost jemně 
masírovat, a to krémy určenými 
na popáleniny a zjemnění jizev. 
Díky tomu kůže získá lepší vzhled, 

jizva změkne, a nebude tak pacientku omezovat v po-
hybu, což se u ztuhlých – zvazivovatělých jizev stává. 

Užitečné odkazy
■ Bezplatná Avon linka proti rakovině prsu: 
800 180 880 
■ Webové stránky: www.zdravaprsa.cz  
■ Sdružení pacientek s rakovinou prsu:  
www.mammahelp.cz

Jak se  
žije ženám 
s rakovinou 
prsu

Avon pomáhá
seriál nA pokrAčování  Příště: Milostný a sexuální 

život  – důvody  
(ne)zájmu

pleť a ruce

vlasy

 BB krém 
pro citlivou 
pleť. Tónuje 
a rozjasňuje ji, 
Avon, 159 Kč.

 Prospívá 
nejen pleti 
i vlasům, 
konopný olej 
Cannol, 120 Kč.

 Denní omlazující 
krém Anew pleť 
vyživuje, Avon, 600 Kč. 

 Konopný olej je 
vhodný užívat ve stravě, 

použít ho ale můžete 
i přímo na pleť a vlasy, 

Cannaderm, 196 Kč.

 Vyživující  
a hydratující 

krém na ruce, 
Avon, 29 Kč. 

Paruka s ručně 
napoutkovaným předním 
okrajem pro dokonalý dojem 
přirozeného růstu vlasů nad 
čelem, typ Emilia SF, 4990 Kč.

 Bavlněný 
turban 
s dekorativní 
výšivkou, 
350 Kč.

 Paruka s monofilovým 
podkladem, který je opticky 
nerozeznatelný od pokožky 
hlavy, typ Vienna Mono, 5650 Kč.

 Krátký příčes na doplnění 
či zhuštění jemných nebo 
zcela chybějících vlasů, typ 
Top Filler Mono, 4890 Kč.

 Klasická paruka z třásní 
se strojově našitými vlasy ze 
syntetického vlákna, 
typ Baku 3590 Kč.

 Lehký 
úpletový 

turban 
se safari 
vzorem, 
190 Kč.

Kde nAKoupíte: paruky, příčesy a turbany jsou k dostání na www.svet-paruk.cz nebo v kamenném obchodě Svět paruk, Zlatnická 5, praha 1, 
kosmetické produkty seženete na www.avoncosmetics.cz, oleje na www.cannaderm.cz, www.annabis.cz.

 Dlouhý příčes na doplnění 
či zhuštění jemných, případně 
zcela chybějících vlasů, typ 
Mezzo Long, 4980 Kč.


