
Pehy sú sexi, poviete si. Ale čo s fľakmi?  
Pri nich už také nadšené nie sme. Za ich 
vznik môže množstvo faktorov od tmavé-
ho fototypu pleti, genetickej predispozície, 
nadmerného slnenia až po nevhodnú 
kombináciu krémov a liekov so slnkom. 
A tiež treba vedieť, že nie je škvrna ako 
škvrna. „Treba rozlišovať medzi pigmento-
vými škvrnami a melazmou,“ upozorňuje 
dermatologička MUDr. Regina Paulínyová. 
„Melazma je typ hyperpigmentácie  
bežný najmä u žien s tmavými vlasmi  
a očami. Koža vtedy citlivejšie reaguje  
na tvorbu estrogénu a vytvára viac  
pigmentu. Najčastejšie je to v tehotenstve,  
pri užívaní hormonálnej antikoncepcie  
a závažnom ochorení vaječníkov. Melazma 
je málo závažné ochorenie, ale aj tak ju ženy 
vnímajú ako výraznú komplikáciu života. 
Liečba je dlhodobá a čo je najhoršie, aj keď 
je úspešná, väčšinou sa melazma na tvári 
objaví znovu.“ 
Ak ste náchylné na tvorbu pigmentu alebo 
sa vo vašej rodine vyskytli predispozície, 
je ideálne používať po celý rok ochranné 
krémy s UV filtrom. No ani tie nie sú vše-
mocné a nezabránia úplne tvorbe pigmen-
tu. Rovnako sa pri už vzniknutých fľakoch 
neoplatí spoliehať na bieliace krémy. „Môže 
sa zdať, že po nich fľaky nie sú také nápad-
né. Viac ako krémy však spravil prirodzený 
obnovovací proces pleti, pri ktorom sa staré 

bunky olupujú a koža, a teda aj pigmentové 
škvrny sa zdajú bledšie.“  
Iná kapitola sú pigmentové škvrny. „Tie sa 
dajú pekne a natrvalo vybieliť,“ prezrádza 
odborníčka. Vznikajú pri častom  
a nadmernom opaľovaní bez použitia 
vhodných ochranných krémov, pri pou-
žívaní nesprávnej kozmetiky s obsahom 
alkoholu či éterických olejov. Príčinou 
môže byť aj užívanie liekov citlivých  
na slnko. Preto pozorne čítajte príbalové 
letáky liekov, ktoré užívate a to najmä 
počas leta. Pigmentové fľaky sa najčastejšie 
objavujú medzi 30. a 50. rokom života. Je 
to obdobie, kedy je tvorba estrogénu naj-
vyššia. V období menopauzy sa  jeho tvor-
ba znižuje a preto aj tvorba pigmentových 
škvŕn je nižšia. Takzvané starecké škvrny 
sa objavujú bežne okolo 50. roku života 
nielen na tvári, ale i na tele, najčastejšie na 
rukách a dekolte. Ide o výsledok intenzív-
neho slnečného žiarenia počas života a 
sú bežnou súčasťou procesu starnutia. Aj 
tieto sa dajú účinne skorigovať a  niekedy aj 
úplne zlikvidovať.

Najlepšie  
riešenie  
podľa 
MUDr. Reginy 
Paulínyovej

STARECKÉ ALEBO
SOLÁRNE ŠKVRNY 
Najlepšou voľbou na ich elimináciu je 
mikrofrakčný CO2 laser, ktorý rieši nielen 
starecké fľaky, ale celkovo omladzuje 
tvár, vyhládza vrásky, spevňuje kontúry 
tváre. Účinok je dlhodobý, dokonca 
s pribúdajúcimi mesiacmi sú vďaka 
uvoľňujúcemu sa kolagénu výsledky ešte 
výraznejšie. Jediným obmedzením je dĺžka 
hojenia, kedy treba rátať so siedmimi až 
desiatimi, ale po troch dňoch už môžete 
používať mejkap. Odporúča sa následná 
ochrana pred UV žiarením.

PIGMENTOVÉ FĽAKY 
A MELAZMA 
Jednoznačne najlepšie výsledky dosiahnete 
s intenzívnym pulzným svetlom. Pre 
maximálny účinok si vyberte renomované 
pracovisko so skúseným odborníkom, 
ktorý má k dispozícii kvalitný a 
vysokoúčinný prístroj, ktorý dokáže 
pigmenty rozstreliť a pritom nespáli 
okolitú kožu. Už po prvom sedení sa fľaky 
eliminujú až o 50%. Pri kvalitnom stroji 
postačia maximálne dve sedenia  
a dôjde až k 90 % vybieleniu. Dôležitá je 
pozákroková starostlivosť – ošetrovať si 
danú oblasť hojivým krémom a vyhýbať sa 
UV žiareniu. S dobrým strojom a vhodnou 
starostlivosťou sa fľaky dajú krásne 
vybieliť, nedá sa však zabrániť tomu, aby 
sa o rok v lete opäť nevytvorili. Dôležité 
je uvedomiť si, že každé takéto ošetrenie 
nerieši príčinu, ale rieši iba jej následky. 
Dámy so zvýšeným sklonom k tvorbe 
pigmentových fľakov, dámy vo veku nad 
30 rokov a tmavovlásky budú s tvorbou 
fľakov bojovať väčšinou až do menopauzy. 
Zákrok je najlepšie absolvovať po lete, kedy 
je koža už vyblednutá a začína mať svoj 
prirodzený odtieň.

VIAC INFORMÁCII O OŠETRENIACH ZÍSKATE NA WWW.SKINPOINT.SK

612016 I OKTÓBER I SLOVENKA ZDRAVIE RODINY

Pigmentové
  fľaky

PO LETE ICH BÝVA NAJVIAC. JE MOŽNÉ SA ICH 
ZBAVIŤ NAVŽDY? MUDR. REGINA PAULÍNYOVÁ VIE 
AKO NA NE.


