
Îngrijirea 
pielii 
în lupta  
cu cancerul
GHIDUL MEU PRACTIC



Înfruntaţi-vă boala cu graţie şi curaj. Rămâneţi încrezător şi fiţi sincer 
cu dumneavoastră. Toate aceste greutăţi prin care treceţi, vor forma 

un spirit câştigător, oferindu-vă putere şi energie. Din acest motiv, 
La Roche-Posay este alături de dumneavoastră, la fiecare pas din 

călătorie. Prin intermediul acestui ghid, experţii vă vor oferi răspunsuri 
la întrebările legate de efectele adverse cutanate, ce apar înainte,  

în timpul şi după tratamentele împotriva cancerului. 
Veţi găsi informaţii despre cum puteţi avea grijă de dumneavoastră, 

de pielea, unghiile, părul şi de cicatrice, de ce este important  
să folosiţi protecţie solară, cum să vă machiaţi, dar şi multe alte 

subiecte de interes.

Pagină cu pagină, veţi avea posibilitatea să descoperiţi  
o mulţime de indicaţii şi sfaturi de la experţii în sănătate.

Din 2008, La Roche-Posay a început să acorde atenţie efectelor secundare 
cutanate, apărute în urma tratamentelor împotriva cancerului. 
În 2012, brandul a iniţiat un grup european – the European SKIn Management in 
Oncology (ESKIMO) – compus din medici dermatologi şi oncologi, specializaţi 
în problemele dermatologice asociate cancerului. 

În urma expertizei unor studii ştiinţifice, grupul a realizat o recomandare legată 
de efectele dermatocosmeticelor asupra toxicităţilor tegumentare, apărute în 
urma tratamentelor împotriva cancerului (chimioterapie, radioterapie, terapie 
specifică), cu scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii pacienţilor.

Ulterior, a fost creat FRESKIMO (French SKIn Management in Oncology) –  
un grup francez format din medici dermatologi şi oncologi. 

Bazat pe experienţa şi pe descoperirile realizate de ESKIMO, acest grup de 
experţi a oferit recomandări practice legate de utilizarea dermatocosmeticelor  
şi machiajelor destinate nevoilor pacienţilor bolnavi de cancer. 

Încă din 2008, La Roche-Posay a realizat, de asemenea, un parteneriat cu 
asociaţia franceză de sprijin a pacienţilor cu cancer (AFSOS). Oferite împreună 
cu tratamentele specifice combaterii cancerului, terapiile de susţinere doresc  
să îmbunătăţească calitatea vieţii atât fizic, cât şi la nivel psihologic şi social,  
pe tot parcursul bolii: de la primirea diagnosticului, până la finalul tratamentelor.
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VĂ CONFRUNTAŢI  
CU CANCERUL   
Cum să vă obişnuiţi 
Cu aCeastă boală?
„Încă din primul moment, este important să le explicăm pacienţilor atât 
obiectivele, cât şi efectele secundare cutanate ale tratamentelor împotriva 
cancerului, oferindu-le un plan adaptat nevoilor lor. Nu trebuie să aşteptăm 
apariţia anumitor efecte secundare, cum ar fi oboseala sau senzaţia de 
greaţă, uscăciunea tegumentară sau pierderea părului, pentru a le oferi 
soluţii precum exerciţiile fizice sau dietele speciale, care sunt o parte 
importantă din gestionarea acestei boli.“
Dr. Didier Mayeur, medic oncolog şi secretar general AFSOS
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Tocmai aţi fost diagnosticat cu cancer. 
Vestea vine ca un adevărat şoc şi cu 
primul val de îngrijorări şi curiozităţi.
Cum mă voi cu descurca cu 
tratamentele?
Cum îi voi anunţa pe cei dragi?
Ar trebui să merg la un psiholog?
Voi putea să merg în continuare la 
muncă?
Ţineţi minte mereu că nu trebuie 
să treceţi prin această experienţă 
copleşitoare de unul singur. 
O echipă formată din medici, asistente, 
farmacişti, specialişti în machiaj 
corector şi în îngrijirea părului, sunt 
gata să vă fie alături.  

Veţi găsi lista completă a asociaţiilor 
specializate în suportul pacienţilor 
diagnosticaţi cu cancer,  
pe site-ul InCA (e-cancer.fr/Patients-et-proches/
Des-ressources-utiles-pour-vous-accompagner-
durant-la-maladie/Carte-des-associations-et- 
des-lieux-d-informations).

De asemenea, găsiţi răspunsul experţilor  
la multe dintre întrebările dumneavoastră,  
pe site-ul  laroche-posay.fr, accesând zona  
My Skin, secţiunea Throughout Cancer.
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URmEAzĂ 
sĂ îNCEp 
TRATAmENTUL 
Cum să PRevin 
eFeCtele aDveRse 
Cutanate?
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Charles C, et al. Impactul toxicitaţii cutanate asociate terapiilor ţintite asupra calităţii vieţii. Rezultatele unui studiu longitudinal. Bulletin du Cancer.  
March 2013;100(3):213-22. Berger A, et al. Interesul în prevenţia zilnică a dermatocosmeticelor utilizate pentru protecţia barierei pielii şi tratamentul 
toxicităţii cutanate în timpul radioterapiei la pacienţii diagnosticaţi cu cancer de sân. Breast Cancer: Basic and Clinical  Research. 2017;12:1-7.

Aţi început tratamentul sau sunteţi pe 
cale să începeţi. După o consultaţie 
multidisciplinară, echipa de specialişti 
în tratarea cancerului v-a prezentat 
protocolul de tratament, care poate 
include tratament chirurgical, 
chimioterapie, radioterapie, terapie 
specifică, imunoterapie. 
De-a lungul anilor, tratamentele au 
schimbat prognosticul negativ al 
pacienţilor bolnavi de cancer.  
Cu toata acestea, peste 80% din pacienţii 
diagonosticaţi cu cancer suferă de efecte 
secundare cutanate, apărute în urma 
tratamentelor. Aproape 50% se confruntă 
cu reacţii severe cauzate de radioterapie1,2. 
Din fericire, consecinţele pot fi prevenite  
şi îmbunătăţite, mulţumită îngrijirii simple 
a pielii, recomandate de experţi. 

„Produsele dermatocosmetice cu utilizare zilnică sunt esenţiale pentru 
protecţia cutanată împotriva agresiunilor determinate de tratamentele 
împotriva cancerului.“
Prof. Brigitte Dréno,  
şefa departamentului de Dermato-Oncologie a Spitalului Universitar nantes
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voR aPăRea 
sChimbăRi la 
nivelul Pielii?
Din cauza tratamentelor, pielea poate prezenta efecte secundare. 

Printre acestea se numără xeroza, radiodermita (reacţia pielii determinată 
de radioterapie), reacţii adverse ale pielii mâinilor şi picioarelor, foliculită 
(inflamaţia foliculilor), etc. 

Odată cu apariţia acestora, este posibil să vă pierdeţi încrederea în 
dumneavoastră şi să vă percepeţi diferit, sau să vă fie frică de cum vă văd 
familia, prietenii şi restul persoanelor din jurul dumneavoastră. 

Mulţumită produselor dermatocosmetice, există mai multe modalităţi 
de reducere şi îmbunătăţire a efectelor adverse: demachiante, creme 
hidratante, balsamuri, fotoprotecţie şi machiaj.

Puteţi începe să le utilizaţi chiar de la debutul tratamentului, înainte ca 
efectele adverse să apară. 

În cazul în care aveţi nelămuriri în legătură cu utilizarea acestora, nu ezitaţi 
să apelaţi la sfatul farmacistului, echipei multidisiciplinare care se ocupă 
de dumneavoastră sau la un medic dermatolog. 
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Rutina mea zilnică
Pentru igiena pielii dumneavoastră,  
alegeţi să utilizaţi uleiuri de curăţare  
(fără uleiuri esenţiale) sau produse de 
curăţare fără săpun (Syndet) care respectă 
ph-ul pielii dumneavoastră, al cărui nivel 
este de aproximativ 5.5. 
Optaţi pentru duşuri scurte şi evitaţi băile 
lungi şi fierbinţi, deoarece acestea pot irita 
pielea sau determina senzaţia de prurit. 
Uscaţi-vă pielea tamponând uşor cu 
prosopul, în special în zonele sensibile, 
înainte de a aplica emolient, cremă sau 
balsam. 
La final, hidrataţi-vă buzele cu un balsam 
de buze reparator.

sfatul nostru 

Pentru igienizarea îmbrăcăminţii, folosiţi 
un detergent de rufe fără parfum şi 
hipoalergenic.

Pentru o perioadă de timp, încercaţi să nu 
folosiţi lame de ras, deodorante, parfumuri 
sau loţiuni ce conţin alcool. De asemenea, 
evitaţi expunerea pielii la apa cu clor.

11



Cum să am gRijă De 
Pielea mea şi să o 
menţin hiDRatată?
hidratarea zilnică este o rutină esenţială, ce trebuie adoptată pe parcursul 
tratamentelor împotriva cancerului. Astfel, funcţia de barieră a pielii va fi 
reparată, restaurând supleţea stratului superficial cutanat – cunoscut sub 
numele de epidermă – eliminând astfel senzaţia de disconfort, prurit,  
dar şi fisurile apărute la nivelul mâinilor şi picioarelor. 

Cele mai potrivite texturi pentru dumneavoastră sunt cremele şi balsamurile. 
Acestea conţin ingrediente inspirate din structurile lipidelor naturale  
ale stratului cornos al pielii (unt de shea, ceramide...). De asemenea,  
vă recomandăm să optaţi pentru produse fără parfum. 

În cazul în care aveţi nelămuriri în legătură cu utilizarea acestora, nu ezitaţi  
să apelaţi la sfatul farmacistului, echipei multidisiciplinare care se ocupă  
de dumneavoastră sau la un medic dermatolog. 
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Christell Guillet, profesor de educaţie specială şi şefa cursului  
de aplicare a emolientelor, la Centrul Termal  
La Roche-Posay, vă oferă sfatul ei în legătură cu aplicarea 
corectă a cremelor pe pielea dumneavoastră:
În urma tratamentelor împotriva cancerului, pielea devine mult mai 
sensibilă ca înainte şi se subţiază gradual. Acum este momentul să 
o prioritizaţi, prin adoptarea unei rutine de îngrijire zilnice.

Regulile de aur pentru aplicarea corectă a emolientelor

Alegeţi cel mai bun moment pentru a vă răsfăţa: după duş, 
deoarece este momentul perfect pentru a examina fiecare zonă 
a corpului dumneavoastră. (ţineţi minte că emolientele trebuie 
aplicate cu minim 6 ore înainte de sesiunea de radioterapie)

Înainte de a începe să aplicaţi emolientul, puneţi crema sau 
balsamul într-un mediu rece, deoarece senzaţia obţinută va reduce 
pruritul.

Ritmul corect 
O dată pe zi. Puteţi aplica de mai multe ori doar dacă este nevoie.

Din cap până-n picioare!
Aplicaţi crema aleasă cu mişcări uşoare, din mijlocul feţei, către 
exterior, începând cu fruntea, şi coborănd până la nivelul bărbiei. 
Continuaţi să aplicaţi crema, din partea superioară a corpului, 
începând cu spatele gâtului, apoi continuând cu pieptul, lateralele 
trunchiului, braţele, fesierii şi la final picioarele. nu uitaţi de 
regiunile din spatele urechilor, pleoapelor, gatului, tălpilor şi 
scalpului, în cazul în care v-aţi pierdut părul.

Încă un sfat! 
hidrataţi-vă zona plantară a piciorului, pentru a evita degradarea pielii 
ce poate apărea de la utilizarea anumitor pantofi.
Atunci când terminaţi de aplicat crema, nu vă spălaţi mâinile, 
ştergeţi-le cu un şerveţel pentru a înlătura excesul. 
Dacă trebuie să ieşiţi în aer liber, nu uitaţi să aplicaţi protecţie solară.

De ţinut minte!
Dacă v-a căzut părul, hidrataţi scalpul cu balsam sau cremă.
Folosiţi această oportunitate să masaţi şi baza patului unghial al 
mâinilor şi picioarelor pentru a stimula creşterea unghiilor.

*Pielea din zona feţei şi a gâtului este mai subţire decât restul corpului – alegeţi o cremă cu textură fină, specifică acelei zone. 13



De Ce tRebuie să 
utilizez PRoteCţie 
solaRă?
În timpul primului an de la finalizarea tratamentelor împotriva cancerului, 
pielea dumneavoastră, din cauza fragilităţii ei, este mult mai sensibilă  
la radiaţiile solare UVA şi UVB. Din acest motiv, este esenţial să o protejaţi, 
folosind produse speciale, cu SPF50+, ce oferă protecţie atât împotriva 
razelor UVA, cât şi celor UVB. Acestea trebuie folosite după ce aţi aplicat 
crema hidratantă. Nu uitaţi de zonele senzitive din jurul ochilor, buzelor, 
măinilor, picioarelor, spatele gâtului şi scalpului. 

În cazul zonelor expuse la radioterapie, acestea vor fi vulnerabile la arsuri 
solare, şi va trebui să le protejaţi cu atenţie sporită, pe tot parcursul vieţii. 

Cicatricele post-chirurgicale sunt sensibile la soare, deoarece se pot 
hiperpigmenta uşor. Acoperiţi-le şi protejaţi-le cu atenţie sporită. 

Încercaţi să nu vă expuneţi la soare între orele 12:00 şi 16:00, şi aplicaţi 
protecţie solară la fiecare două ore. 

Fiţi conştienţi că razele UVA pot penetra sticla sau norii, acesta fiind 
motivul pentru care protecţia zilnică este necesară, chiar dacă suntem  
în interior sau este înnorat. 

Ţineţi minte că cea mai bună protecţie împotriva razelor solare este 
îmbrăcămintea. De aceea, alegeţi să purtaţi ochelari de soare şi o pălărie  
cu boruri mari.

14

sfatul nostru

Optaţi pentru produse dermatocosmetice ale 
căror ingrediente respectă o formulă strictă, 
astfel încăt să nu agravaţi iritaţia pielii. 

Apelaţi la sfatul farmacistului, echipei 
multidisiciplinare care se ocupă de 
dumneavoastră sau la un medic dermatolog.

Simbolul de protecţie împotriva razelor 
UvA este reprezentat asfel UvA   

AvEţI GRIJĂ!
Deteriorarea pielii cauzată de soare poate 
determina cancer de piele. 

„Dacă începi să ai grija de tine, restul lucrurilor 
vin de la sine...“

Muriel, 38 de ani.

15



Am îNCEpUT 
TRATAmENTUL 
Ce să FaC În Cazul 
în care apar 
ReaCţii aDveRse 
Cutanate?
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Din cauza tratamentelor împotriva 
cancerului, vi se poate schimba tipul 
pielii: o piele grasă poate deveni 
normală, una normală poate deveni 
uscată, şi una uscată poate deveni 
foarte uscată. 
Fără utilizarea dermatocosmeticelor 
poate apărea senzaţia de prurit, 
crescând riscul sângerărilor 
determinate de scărpinarea excesivă, 
existând posibilitatea apariţiei 
posibilelor infecţii ale pielii. 
vă prezentăm în continuare 
câteva sfaturi de igienă şi hidratare 
cutanată, pentru a evita distrugerea 
barierei de protecţie a pielii. 

17



Cum să gestionez 
aPaRiţia xeRozei  
şi a PRuRitului? 
Alegeţi să folosiţi produse dermatocosmetice, de igienă şi  
îngrijire a pielii delicate, cu texturi plăcute, cum ar fi cremele,  
balsamurile sau uleiurile de curăţare. 

Acţiunea lor poate fi întărită prin aplicarea balsamurilor reparatorii  
pe regiunile foarte uscate ale pielii. 

Folosită zilnic, această combinaţie de produse va calma rapid  
pielea şi va avea un impact esenţial atât asupra restaurării  
barierei cutanate, cât şi asupra minimizării pruritului.
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spray-ul cu apă termală poate fi folosit pe 
toată durata zilei, pe zonele sensibile ale pielii, 
pentru un efect de calmare. Tamponaţi cu un 
şerveţel pentru a îndepărta apa în exces. 

Evitaţi să vă scărpinaţi. 
Scărpinatul creşte riscul unei infecţii cutanate. 
Ca un mod de precauţie, puteţi alege să vă tăiaţi 
unghiile scurt. 

Din acelaşi motiv, evitaţi orice îmbrăcăminte 
cu textură dură, cum ar fi materiale aspre sau 
iritative, şi alegeţi întotdeauna produse din 
bumbac. De asemenea, alegeţi să nu purtaţi 
haine strâmte pe corp. 

sfatul nostru
În cazul în care aveţi nelămuriri în legătură cu 
utilizarea acestora, nu ezitaţi să apelaţi la sfatul 
farmacistului, echipei multidisiciplinare care 
se ocupă de dumneavoastră sau la un medic 
dermatolog.

Cum să gestionez 
aPaRiţia xeRozei  
şi a PRuRitului? 
Alegeţi să folosiţi produse dermatocosmetice, de igienă şi  
îngrijire a pielii delicate, cu texturi plăcute, cum ar fi cremele,  
balsamurile sau uleiurile de curăţare. 

Acţiunea lor poate fi întărită prin aplicarea balsamurilor reparatorii  
pe regiunile foarte uscate ale pielii. 

Folosită zilnic, această combinaţie de produse va calma rapid  
pielea şi va avea un impact esenţial atât asupra restaurării  
barierei cutanate, cât şi asupra minimizării pruritului.
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Cum să gestionez 
FoliCulita?
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Cum să gestionez 
FoliCulita?

Chiar dacă prezintă aspect similar, reacţiile adverse ale pielii 
apărute în urma tratamentelor împotriva cancerului,  
nu trebuie confundate cu acneea, şi de aceea nu trebuie 
tratate similar.
Vă prezentăm câteva sfaturi:

Curăţaţi-vă pielea cu produse care nu conţin săpun şi clătiţi-o cu 
apă călduţă. 

Înainte de culcare,  după ce aţi aplicat o cremă non-
comedogenică, aplicaţi local un balsam cu efect calmant şi 
reparator direct pe coşuri. 

nu folosiţi produse pentru acnee care nu sunt potrivite pentru 
acest tip de erupţie sau produse care conţin uleiuri esenţiale, 
parfum, argilă, acizi din fructe sau alcool. Evitaţi produsele de 
exfoliere sau dermabraziune. 

Aplicaţi riguros fotoprotecţie pentru razele UvA şi UvB, pe zonele 
pielii care sunt expuse la lumina soarelui şi care nu sunt acoperite 
de vestimentaţie, pe toată durata tratamentului şi cel puţin încă un 
an de la finalizarea acestuia. 

nu uitaţi că hainele sunt principala protecţie împotriva soarelui.

Sfatul medicului
„soarele poate cauza zone de hiperpigmentare care pot 
agrava foliculita. Este recomandat să nu vă expuneţi la 
razele UV  ale aparatelor de bronzat.“

Dr. Deshayes, medic dermatolog.

În cazul în care aveţi nelămuriri în legătură cu utilizarea 
acestora, nu ezitaţi să apelaţi la sfatul farmacistului, echipei 
multidisiciplinare care se ocupă de dumneavoastră sau la un 
medic dermatolog.

21



Cum să PRevin 
eRitRoDisestezia 
Palmo-PlantaRă?
Cine mă poate sfătui în legătură cu pielea mea?

22

Anumite simptome pot cauza xeroză severă, roşeaţă şi uneori 
edeme la nivelul palmelor sau tălpilor. Acest fenomen este 
cunoscut ca eritrodisestezia palmo-plantară sau sindromul 
mână-picior. 
pentru a evita apariţia crăpăturilor şi senzaţiei de durere:
Prioritar momentului începerii tratamentului, întreabă asistenta de la 
spital dacă îţi poate oferi mănuşi îngheţate. Senzaţia de rece produce 
vasoconstricţie, care reduce diametrul vaselor de sânge şi limitează 
apariţia efectelor adverse cauzate de chimioterapie în acea zonă a 
corpului. 
Înainte de începerea tratamentului şi ulterior lunar, după finalizarea 
acestuia, vă sfătuim să vizitaţi un podiatrist. 
Încă de la debutul tratamentelor, folosiţi creme hidratante de mai 
multe ori pe zi,  pentru mâini şi picioare, sau balsam cu efect reparator 
în caz de uscăciune severă. 
nu ezitaţi să vă tăiaţi unghiile scurt şi să purtaţi mănuşi de protecţie 
în timpul diferitelor activităţi (spălatul vaselor, grădinărit, activităţi 
manuale).
Evitaţi pe cât posibil să faceţi baie sau duş în apă cu temperatură 
ridicată, şi de asemenea încercaţi să nu vă expuneţi la soare, să staţi  
în picioare sau să vă plimbaţi prea mult. 
Alegeţi să purtaţi pantofi confortabili, preferabil realizaţi din piele.  
nu purtaţi încălţăminte din plastic sau material sintetic sau tocuri înalte,  
pentru a nu produce traume la nivelul extremităţilor picioarelor. 
Dacă eritrodisestezia palmo-plantară este hiperkeratozică (stratul 
cornos este gros), farmacistul vă poate recomanda o cremă sau un 
balsam cu 1 % uree.

sfatul nostru
Aplicaţi produse de hidratare într-un strat gros, şi acoperiţi cu mănuşi 
sau folie de plastic, pentru a întări efectul reparator. 

Ştiaţi că?
Pielea mâinilor şi picioarelor are un strat lipidic protector de dimensiuni 
reduse. Ca o consecinţă, are tendinţa de a se usca mult mai rapid, în 
special sub influenţa factorilor externi nocivi (temperaturi scăzute, apă 
fierbinte, fricţiunea pantofilor, etc).
Pielea se poate îngroşa, înroşi (eritem), crăpa sau deveni dureroasă. 

„Înainte de începerea tratamentului, mi-am făcut o programare 
la un medic podiatru, pentru a preveni sindromul mână-picior 
şi pentru a mă asigura că picioarele mele vor fi suficient de 
sănătoase să treacă peste tratamente.“ 

Cécile, 52 de ani
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Ce aR tRebui să 
FaC Înainte şi DuPă 
tratamentul  
De RaDioteRaPie?
Radioterapia opreşte multiplicarea celulelor canceroase şi duce la 
distrucţia acestora, însă poate genera şi efecte secundare (eritem,  
iritaţii, senzaţii de arsură...)

„Respectarea instrucţiunilor preventive legate de utilizarea 
dermatocosmeticelor adaptate nevoilor pacienţilor, oferă 
limitarea apariţiei efectelor adverse şi asigură o mai bună 

gestionare a tratamentelor de către medici.“
Dr. Emmanuel Rio, radioterapeut
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Uitaţi câteva moduri pentru a evita efectele adverse:
înainte de sesiunea de tratament:
Pielea trebuie să fie curată şi uscată pe tot parcursul sesiunii. 
Din acest motiv este recomandat să nu aplicaţi nimic pe zona ce 
urmează sa fie iradiată, cu cel puţin 6 ore înainte, pentru a evita 
riscul producerii efectului de bolus (creştere artificială a dozei de 
radioterapie pentru un efect maxim).

după tratament:
Folosiţi apă termală non-iritantă, cu efect de calmare. 
Seara, puteţi acoperi zona iradiată cu un strat gros de balsam  
cu efect reparator (după cel puţin 3 ore de la finalizarea sesiunii  
de tratament)
Pentru un efect de calmare cât mai puternic, puteţi depozita 
produsele utilizate în frigider.

sfatul nostru
Dacă este posibil, evitaţi cât mai mult contactul cu apa clorinată sau 
sărată. Alegeţi să faceţi duşuri călduţe şi folosiţi produse de curăţare 
fără săpun. Evitaţi pe cât posibil să aplicaţi deodorant, parfum sau 
loţiuni ce conţin alcool, deoarece pot fi nocive pielii. 
nu vă expuneţi la soare. 

Cine îmi poate oferi sfaturi legate de piele?
Puteţi apela la medicul dumneavoastră sau la farmacişti  
pentru a primi sfaturi în legătură cu ce produse de curăţare, 
hidratare, reparare, şi de asemenea de fotoprotecţie puteţi 
folosi pe zonele iradiate. 

În cazul în care aveţi nelămuriri în legătură cu utilizarea acestora,  
nu ezitaţi să apelaţi la sfatul farmacistului, echipei multidisiciplinare 
care se ocupă de dumneavoastră sau la un medic dermatolog.

25



Cum să Îmi 
PRotejez 
unghiile?
Tratamentele împotriva cancerului pot determina constant alterări ale 
sănătaţii unghiilor* (liniile lui Beau, hiperpigmentare, ...)

De aceea, trebuie să acordaţi atenţie specială îngrijirii acestora pe 
durata tratamentului.

„Boala m-a făcut să realizez că trebuie să mă gândesc la mine. 
Niciodată nu am avut o grijă particulară pentru unghii înainte de 
a începe chimioterapia. Acum că le-am îngrijit în timpul şi după 
tratament, pot spune că nu au arătat niciodată mai bine!“

Mélanie, 42 de ani.

În cazul în care aveţi nelămuriri, nu ezitaţi să apelaţi la sfatul farmacistului, 
echipei multidisiciplinare care se ocupă de dumneavoastră sau la un 
medic dermatolog. 

* Robert C, et al. Toxicităţile la nivelul unghiilor, induse de tratamentele sistemice împotriva cancerului. Aprilie 2015;16(4):181-9.

„Colorarea unghiilor cu lac de unghii este un mod de a vă creşte 
încrederea în dumneavoastră, conservă feminitatea şi pe moment,  

vă poate face să uitaţi de boala de care suferiţi. În plus, lacul de unghii 
vă poate proteja unghiile de efectele adverse ale chimioterapiei.“

Dr. Philippe Deshayes, medic dermatolog.
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Cum să vă protejaţi
Înainte de începerea tratamentului, ca o măsură preventivă, 
programaţi-vă la un medic podiatru. 
Pentru a preveni orice risc de infecţie, alegeţi să vă piliţi unghiile 
de la mâini şi picioare, în loc să le tăiaţi. 
Masaţi unghiile şi cuticulele cu un balsam cu efect reparator.  
nu vă rupeţi unghiile şi nu tăiaţi cuticulele. 
Dacă aveţi activităţi casnice sau grădinăriţi, asiguraţi-vă ca purtaţi 
mănuşi de bumbac pe sub cele de plastic. 
Protejaţi-vă mâinile şi picioarele de temperaturile scăzute sau 
crescute. 
Folosiţi un produs de curăţare fără săpun (Syndet), care se 
potriveşte ph-ului pielii dumneavoastră şi alegeţi să uscaţi mâinile 
şi picioarele după baie, cu ajutorul unui prosop, prin tapotare 
uşoară.

de evitat
Lacurile de unghii ce conţin formol, toluen şi colofoniu, unghiile 
false, lacurile de unghii semi-permanente, pilele abrazive, 
detergenţii, pesticidele, insecticidele, acetona şi expunerea 
prelungită la apă sau soare.

metode de protecţie ale unghiilor
1.   Pentru a vă întări unghiile, aplicaţi un lac protector cu siliciu 

şi filtre Uv (pentru bărbaţi, exista lac cu textură mată), iar apoi 
două straturi de lac de unghii colorat (fără sidef) pentru a masca 
schimbările de culoare ale unghiilor.

2.  Aplicaţi din nou lac de unghii, atunci când acesta începe să se 
şteargă, dar nu înainte de a curăţa unghiile cu un produs de 
curăţare fără acetonă. Continuaţi cu acest model de îngrijire 
a unghiilor, cel puţin trei luni după finalizarea tratamentelor 
împotriva cancerului. 

Cine îmi poate oferi sfaturi în legătură cu unghiile mele?
Medicul sau farmacistul dumneavoastră. Dacă simptomele persistă, 
apelaţi la un medic dermatolog.

sfatul nostru:
Pentru bărbaţii care preferă să îşi întărească şi protejeze unghiile cu 
lac de unghii, aceştia pot alege o culoare de bază bej mat.

27



Cum să am gRijă 
De CiCatRiCe?
Multe proceduri invazive pot provoca cicatrice. 
Trebuie să aveţi grijă de ele încă de la un stadiu incipient  
al dezvoltării. Înainte de orice tratament ce vizează  
cicatricele, cereţi părerea unui medic. 

Pe lângă o igienă potrivită, formată din curăţarea  
regulată a zonei cicatriceale cu un gel de curăţare  
sau demachiant fără săpun, atât chirurgii, cât şi fizioterapeuţii 
recomandă să masaţi rana de două ori pe zi, imediat cum  
aspectul ei devine uscat şi curat, şi este complet închisă,  
sau imediat după ce firele chirurgicale au fost extrase.

Testimonialele pacienţilor
„Pentru a putea să îmi protejez cicatricea, asistenta m-a sfătuit 
să aplic compresele direct pe zona interioară a sutienului.“

Caroline, 49 de ani.
„După mastectomie, fizioterapeutul meu mi-a arătat cum  
să îmi masez cicatricea acasă cu un balsam cu efect reparator. 
Pentru a putea reproduce mişcările la fel, am filmat procesul  
şi l-am revăzut de mai  multe ori.“

Céline, 50 de ani.

„Este important să aveţi grijă de cicatricele dumneavoastră prin masaje 
şi terapie fizică, pentru a evita orice evoluţie anormală şi de asemenea 

pentru a vă îmbunătăţi tonusul muscular şi înfăţişarea fizică“.
Jean-Marc Oviève, fizioterapeut,  

Preşedintele Universităţii Franceze de Terapie Fizică.
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Informaţii utile
Evoluţia cicatricelor durează aproximativ de la douăsprezece la 
optsprezece luni*.

Important
Din cauza că există multe tipuri de cicatrice, este esenţial să vă 
adresaţi unui cadru medical înainte de a începe masajul, pentru  
a evita agravarea stării deja existente a cicatricei.

sfatul nostru
Dacă aţi avut o operaţie la nivelul sânului, încercaţi să ridicaţi încet 
mâna sau să trageţi uşor umerii posterior şi apoi să ii aduceţi în 
poziţie normală, pentru a mobiliza ţesutul din zona respectivă. va 
funcţiona în acelaşi mod ca un masaj!

Recomandare
Este foarte des recomandat să hidrataţi zona cicatriceală cu un 
balsam cu efect reparator, folosind mişcările pe care medicul sau 
fizioterapeutul v-a sfătuit să le utilizaţi.

dacă aveţi probleme cu atingerea cicatricei la început,  
există două soluţii: puteţi să consultaţi un fizioterapeut pentru a 
învăţa cum să aplicaţi corect produsul de hidratare, sau puteţi folosi 
o compresă pentru aplicarea balsamului prin tamponarea uşoară a 
zonei respective.

măsuri de precauţie
Este recomandat să nu consumaţi alcool în cantităţi crescute şi să 
nu fumaţi prea mult (este demonstrat că încetineşte procesul de 
cicatrizare). Evitaţi orice fel de fricţiune (ex: îmbrăcăminte, cum 
ar fi sutienele, în cazul cancerului de sân). Utilizarea produselor 
antiseptice** nu este întotdeauna recomandată. În cazul în care aveţi 
nelămuriri, nu evitaţi să cereţi sfatul unui specialist din domeniul 
medical. 
Pentru a preveni hiperpigmentarea, nu uitaţi să vă protejaţi zona 
cicatriceală de soare. Folosiţi creme cu protecţie solară ridicată 
împotriva razelor UvA*** şi UvB (SPF50+). Este foarte important să 
aplicaţi loţiunea la fiecare doua ore. În funcţie de zona în care este 
localizată cicatricea, puteţi să sporiţi protecţia prin aplicarea unui 
bandaj sau prin acoperirea cu un articol vestimentar.

Ce sfat îmi puteţi oferi în legătură cu cicatricele mele?
Medicul, asistenta, fizioterapeutul sau dermatologul dumneavoastră 
vă pot arăta tehnici de masaj pe care le puteţi utiliza. 

* Sursă : www.college-mk.org/wp-content/uploads/2018/07/recommandations-CMK-automassage-2018-07.pdf
** Recomandări de urmat ale French high health Authority (hAS)
*** Produse ce prezintă acest logo UvA.
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Cum să Îmi 
PRotejez 
PăRul?
Pentru a micşora impactul provenit în urma pierderii părului, puteţi 
alege să vă programaţi la un specialist în peruci. 

Aceştia vă pot face o recomandare şi vă pot prezenta diferite soluţii 
posibile, cum ar fi, perucile din păr sintetic sau natural, turbanele 
din bumbac sau bretonul fals. 

Desigur, puteţi alege să purtaţi şi alternativele simple, pălăriile, 
căciulile, şepcile, eşarfele sau nimic care să vă acopere scalpul.
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perioada de tratament şi până începe creşterea părului
Spălaţi-vă părul cu un şampon delicat după sesiunea de tratament 
şi aşteptaţi cel puţin 4 – 5 zile până la următoare spălare. Dacă părul 
dumneavoastră este foarte uscat, alegeţi un şampon relipidant (sau un 
şampon revitalizant pentru păr foarte uscat).
Pentru a usca părul, tamponaţi uşor cu un prosop. 
Evitaţi orice produs care poate fi nociv pentru părul sau scalpul 
dumneavoastră (uscătorul de păr, placa de întins părul, ondulatorul, 
vopseaua de păr, bigudiurile, împletirea părului sau cocurile), chiar 
şi câteva luni după finalizarea tratamentului.

în cazul în care părul dumneavoastră începe să cadă
Pentru curăţarea scalpului alegeţi să folosiţi acelaşi produs delicat 
de curăţare pe care îl folosiţi şi pe restul corpului. O variantă potrivită 
ar fi crema de duş Syndet sau uleiul de spălare.

masajul delicat
Dacă v-a căzut părul, puteţi experimenta prurit sau senzaţie de 
durere la nivelul rădăcinilor. În acest caz, vă recomandăm să va 
masaţi scalpul în fiecare zi cu un produs de îngrijire hrănitor sau 
cu un emolient împotriva pruritului. Acest masaj este în special 
ideal pentru stimularea vascularizaţiei locale şi pentru relaxarea 
dumneavoastră.

„Acum cinci ani, am avut o formă foarte agresivă de cancer, pentru 
care a trebuit să fac 18 luni de chimioterapie, perioadă în care am 
fost complet cheală. Am încercat să port o perucă, dar pur şi simplu 
am simţit că nu mă reprezintă. Astfel că, am început să port turbane 
pentru că aşa nu mai trebuia să îmi aranjez părul. Neavând nici 
sprâncene sau gene, totul a devenit rapid stigmatizant. Astfel, m-am 
gândit să încep să port bretoane false, care stau pe scalp datorită 
unui sistem patentat şi peste care puteam purta o pălărie sau un 
turban. Mulţumită acestei idei, am decis să o împărtăşesc şi cu alţii 
şi am creat Franjyness. Am reuşit astfel să-mi recapăt identitatea şi 
încrederea în mine. Nu eu mi-am ales boala, dar din acel moment, 
am avut capacitatea de a alege un nou mod prin care să o înving.“

Julie Meunier, fondator Franjynes - lesfranjynes.com 
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sFatuRi PentRu 
maChiajul 
CoReCtoR
Chiar dacă pielea dumneavoastră poate experimenta schimbări în timpul 
tratamentelor, asta nu ar trebui să vă oprească să utilizaţi produse de 
machiaj. Cu ajutorul machiajului potrivit, este posibil să acoperiţi micile 
pete de pe ten, în special foliculita (inflamaţia foliculului de păr, care 
determină apariţia unor coşuri micuţe) sau anumite cicatrice, utilizând 
produse adaptate atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

„Mereu există ceva frumos în legătură cu faţa unei persoane, iar machiajul 
este mereu acolo să scoată în evidenţă trăsăturile. Acest instrument preţios 

este echilibrul perfect dintre realitate şi aparenţe, pentru a oferi cuiva 
încrederea în sine de care are nevoie.“ 

Carine Larchet, make-up artist profesionist, expert în dermatocosmetice  
şi machiaj corector la La Roche-Posay, şi preşedinta workshop-ului de 

machiaj corector, Aqualibre din cadrul Centrului Termal La Roche-Posay.
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sFatuRi PentRu 
maChiajul 
CoReCtoR
Chiar dacă pielea dumneavoastră poate experimenta schimbări în timpul 
tratamentelor, asta nu ar trebui să vă oprească să utilizaţi produse de 
machiaj. Cu ajutorul machiajului potrivit, este posibil să acoperiţi micile 
pete de pe ten, în special foliculita (inflamaţia foliculului de păr, care 
determină apariţia unor coşuri micuţe) sau anumite cicatrice, utilizând 
produse adaptate atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

6 SFATURI 
PEnTRU 
DUMnEAvOASTRĂ

1TEn MAI SĂnĂTOS

Masaţi-vă pielea de două ori pe zi  
cu cremă hidratantă. 

Pentru a vă reîmprospăta şi pregăti tenul  
pentru aplicarea machiajului,  
puteţi utiliza apa termală La Roche-Posay.

2DEZvĂLUIE FARMECUL TĂU
Alegeţi să folosiţi un fond de ten fluid care să vă facă să vă recăpătaţi 
frumuseţea naturală. Pentru a alege nuanţa care vi se potriveşte cel 
mai bine, faceţi un test pe conturul feţei dumneavoastră, aproape de 
zona mandibulară.

Cum să aplicaţi fondul de ten:

Aplicaţi-l ca pe o cremă, cu mişcări care pornesc din mijlocul către 
marginea feţei, şi de jos în sus. 

Coborâţi apoi către marginea inferioară a feţei, întinzând bine fondul 
de ten pe gât, şi dacă este nevoie şi pe piept. 

Finisaţi cu pudră minerală.

Dacă doriţi să retusaţi machiajul de-a lungul zilei, alegeţi o pudră 
compactă sau una bronzantă.

33



3PUnEţI-vĂ TEnUL În EvIDEnţĂ
Cu o pensulă groasă, aplicaţi fardul de 
obraz pe pomeţi, urcând uşor către linia 
părului.

Alegeţi o nuanţă de roz-intens sau roz-piersică 
dacă aveţi pielea deschisă la culoare. Pentru o piele 
măslinie alegeţi un roz-trandafiriu, iar pentru un ten 
de culoare închisă, alegeţi un roz-închis. Evitaţi să 
folosiţi un roz-trandafiriu dacă pielea dumneavoastră 
este predispusă la înroşire sau un fard de obraz 
bronzant care poate crea un aspect obosit.
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Cearcăne galben-portocaliu
Corector roz-bej

Cearcăne albastre-mov
Corector galben

Cearcăne maro-negre
Corector roz-bej/piersică sau portocaliu,  
în funcţie de fototip

pete roşii
Corector verde

4 CUM SĂ REDUCI  
SEMnELE DE OBOSEALĂ

În cazul în care tenul dumneavoastră prezintă imperfecţiuni, 
cearcăne, semne de oboseală (şanţuri nazo-labiale sau periorale 
pronunţate) alegeţi să folosiţi un corector mai deschis decât tenul 
dumneavoastră, pentru a acoperi acele zone. În cazul în care 
aveţi mici papule, folosiţi un corector de aceaşi culoare cu tenul 
dumneavoastră, deoarece o nuanţă mai deschisă le poate face  
şi mai accentuate decât sunt. 

Pentru o corecţie eficientă a conturului ocular, folosiţi un anti-cearcăn 
cu o nuanţă mai deschisă decât fondul de ten pentru a ilumina atât 
zona de sub ochi, cât şi zona pleoapelor. 

După ce aţi aplicat corectorul, folosiţi-vă degetul sau o pensulă mică 
pentru a întinde mai bine produsul. Întindeţi bine către exteriorul 
ochiului şi pe întreaga pleoapă pentru o iluminare completă.

Important
nu încărcaţi conturul ochilor cu o cantitate prea mare de machiaj, 
deoarece prea mult produs poate crea riduri.

Nuanţe de estompare
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5EvIDEnţIAţI OChII
1.  Conturează-ţi sprâncenele
Dacă nu mai aveţi sprâncene sau dacă acestea nu mai sunt 
uniforme, le puteţi crea artificial.

Alegeţi două nuanţe apropiate de culoarea părului 
dumneavoastră. Folosiţi o culoare mai închisă pentru 
baza sprâncenei (aproape de nas) şi o culoare mai 
deschisă pentru coada acesteia. 
Încercaţi să mimaţi direcţia naturală de creştere a 
sprâncenelor, aplicând culoarea, folosind linii mici, de jos 
în sus, pentru a evita formarea unei singure linii groase, 
care vă va înăsprii înfăţişarea. 
Amintiţi-vă să folosiţi pudră pentru a finaliza machiajul 
sprâncenelor.

Puteţi folosi de asemenea şi şabloane, pe care le găsiţi în 
magazinele de specialitate, în diferite nuanţe şi forme, pentru a se 
potrivi perfect cu fizionomia dumneavoastră. 
nu ezitaţi să apelaţi la un expert pentru mai multe informaţii.

sfatul nostru
Evitaţi creionarea excesivă a sprâncenelor. Cu cât conturaţi mai puternic 
forma acestora, cu atât mai clară va fi absenţa sprâncenelor naturale. 

2.  măreşte-ţi genele
Dacă v-aţi pierdut genele, pentru a contura mai bine ochiul, 
folosiţi un contur de ochi sau un creion de ochi (fie negru, 
gri sau maro închis). Începeţi din colţul intern al ochiului, 
aplicând puncte pe o treime din linia pleoapei superioare şi 
pe linia apei. 
Uniţi apoi punctele folosind o pensulă subţire de contur, 
pornind de la interior către exterior. 
Dacă aveţi cercăne, alegeţi să folosţi un iluminator în colţul 
intern al ochiului, într-o nuanţă de bej perlat, bej-şampanie 
sau roz-trandafiriu. 
Dacă aveţi tendinţa să lăcrimaţi, folosiţi contur de ochi 
rezistent la apă. 

sfatul nostru 
Dacă forma şi lungimea genelor dumneavoastră se schimbă, 
iar acestea încep să se curbeze inferior, este recomandat să 
vizitaţi un specialist pentru a le tunde, cu scopul de a evita 
posibilul disconfort. 
nu aplicaţi gene false. vizitaţi un medic mai întâi pentru 
orice recomandare. 
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6BUZE FRUMOASE
Înainte de a aplica orice pe buze, folosiţi un balsam hidratant. 

Pentru a le revigora şi a avea un aspect natural, alegeţi un ruj roşu 
deschis şi aplicaţi-l prin tapotare cu ajutorul degetelui. 

Evitaţi rujurile mate deoarece au tendinţa de a se usca pe buze. 
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maChiajul  
la băRbaţi
Foliculita (inflamaţia foliculului pilosebaceu), petele sau roşeaţa pot 
apărea pe tenul dumneavoastră. 

Cicatricele pot, de asemenea, să rămână vizibile după extirparea unui 
melanom sau carcinom. 

Pentru a le masca, urmaţi sfatul lui Carine Larchet, make-up artist, 
dermatocosmeticiană şi şefa atelierului de machiaj corector Aqualibre, 
din cadrul Centrului Termal La Roche-Posay. 
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pas cu pas
1.  hidratati şi calmaţi pielea folosind o cremă 

uşoară, ce nu conţine parfum şi este 
hipoalergenică. 

2.  Pentru o corecţie naturală, folosiţi un fond 
de ten corector care să se potrivească 
nuanţei tenului dumneavoastră, şi aplicaţi-o 
prin tapotare uşoară pe zonele roşii sau pe 
cicatrice. Folosiţi apoi o pensulă Kabuki sau 
un pămătuf de bărbierit pentru a întinde 
produsul pe toată faţa. 

rezultatul 
Imperfecţiunile tenului sunt vizibil 
îmbunătăţite şi acoperite, fără a crea un efect 
de încărcare. 
Dacă problemele de ten persistă, nu ezitaţi  
să le menţionaţi unui medic sau unei 
asistente, şi să vă faceţi o programare la un 
medic dermatolog. 
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Înainte  
şi DuPă 
maChiaj 
IMAGInI nERETUşATE

Sfatul nostru 
ştiaţi că durează doar câteva minute să vă redesenaţi sprâncenele?
Sau să corectaţi imprefecţiunile şi roşeaţa tenului?
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TRATAmENTUL 
mEU 
s-A FINALIzAT
Cum să am gRijă  
În viitoR  
De Pielea mea?
Tratamentul dumneavoastră a luat sfârşit. Pentru a vă recâştiga forţa fizică 
şi energia mentală, trebuie să continuaţi să aveţi grijă de dumneavoastră. 
Aici găsiţi sfaturile noastre despre cum să vă recuperaţi şi să vă redescoperiţi 
starea de bine.
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când începe 
PăRul  
să CReasCă?
În majoritatea cazurilor, părul va creşte înapoi la finalul tratamentului.  
De obicei începe să crească după 4 – 6 săptămâni după ultima sesiune  
de chimioterapie, uneori chiar şi înainte, în funcţie de momentul în care 
corpul a eliminat medicamentele cele mai agresive folosite la tratement. 

nu fiţi suprins dacă la început, părul nu va avea aceaşi culoare sau textură. 
Poate să fie mult mai gros şi încreţit, şi uneori poate deveni chiar gri.  
Cu toate că nu este cazul atunci când ne referim la culoare, părul  
îşi va recăpăta textura în câteva luni de la finalizarea tratamentului.  
Deoarece acesta tinde să fie fragil în timpul perioadei de creştere,  
este important să aveţi mare grijă de el.
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sfatul nostru 
Produsele de păr care conţin ceramide sau arginină (componente 
esenţiale ale firului de păr) vă vor proteja părul şi îi vor oferi şansa să 
îşi recapete textura strălucitoare şi mătăsoasă.

Recomandare
Chiar dacă vă tundeţi părul scurt sau chiar decideţi să vi-l radeţi 
complet, acesta nu se va regenera mai repede. 

Testimonialele pacienţilor
„A fost o adevărată plăcere atunci când frizerul mi-a tuns părul 
şi i-a dat o formă pentru prima dată în ultimele 3 luni! Pentru 
ca a fost iarnă şi era foarte frig, am preferat să port o căciulă. 
Cu toate acestea, imediat cum ajungeam acasă, îmi atingeam 
capul şi vedeam cât de subţire este părul, aşa că mereu 
profitam de acel moment să îmi masez scalpul.“

Laura, 28 de ani.

sfaturi utile
   Pentru a stimula creşterea părului, începeţi prin a masa uşor  
cu o cremă sau un balsam hidratant. Continuaţi acest proces în 
fiecare zi, de fiecare dată când aveţi ocazia, cu mişcări delicate, 
începând de la spatele gâtului, către creştetul capului, în sesiuni 
de 2-3 minute. 

   Folosiţi un şampon pentru scalp sensibil şi păr deteriorat.  
Îngrijiţi-vă părul folosind măşti sau şampoane pentru păr fragil. 

   În timpul creşterii acestuia, puteţi continua să purtaţi peruci, atâta 
timp cât părul poate respira, iar regenerarea lui nu este oprită. 
Aceleaşi reguli se aplică şi la turbane şi eşarfe. Puteţi să vă opriţi 
din a le purta, imediat cum vă simţiţi comfortabil cu noua lungime 
a părului. 

   Din cauza fragilităţii acestuia, aşteptaţi câteva luni până să 
folosiţi gel sau ceară pentru aranjarea lui. În aceaşi perioadă de 
timp, încercaţi să nu îl vopsiţi, ondula, întinde sau chiar usca cu 
uscătorul de păr. 
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TRATAmENTUL  
dE sUsŢINERE 
Tratamentul împotriva cancerului nu se referă doar la tratarea bolii.  
Complementar acestuia, exista tratamentul de sutinere, ce poate ajuta la 
îmbunătăţirea calităţii vieţi pacienţilor. 
Explicaţie oferită de Prof. Ivan Krakowski, presedinte AFSOS.

La ce se referă terapia de susţinere?
Terapia de susţinere se referă la toate mijloacele de suport destinate pacienţilor, 
în paralel cu terapia specifică împotriva cancerului, pe tot parcursul bolii.8,9  
Fie că este realizată prin metode medicale sau nu, terapia specifică are scopul 
de a ameliora greutăţile din viaţa de zi cu zi a pacienţilor în timpul şi după 
tratamentul împotriva cancerului. Aceasta poate însemna îmbunătăţirea 
imaginii de sine datorită metodelor dermatocosmetice, create să limiteze 
toxicităţile cutanate şi să gestioneze durerea, nutriţiei şi exerciţiilor fizice 
adaptate. Tratamentul de susţinere a pacienţilor cu cancer cuprinde atât suport 
convenţional, cât şi metode complementare terapeutice.
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Când trebuie începută?
Această terapie complementară trebuie oferită 
încă de la momentul diagnosticului, în paralel 
cu tratamentele destinate tratării cancerului 
(terapia specifică, cum ar fi chirurgia, radioterapia, 
chimioterapia,...) pentru a ameliora posibilele efecte 
secundare cum ar fi sechelele cauzate de boală, 
chiar şi după tratarea acesteia.

Cum pot fi accesate? 
Puteţi decide să discutaţi cu un specialist, la fiecare 
pas al acestui tratament. 

Care sunt beneficiile pacienţilor?
Astăzi, studiile ştiinţifice atestă faptul că terapia de 
susţinere poate îmbunătăţi calitatea vieţii şi limita 
riscurile recidivei. Conform unui studiu realizat de 
Institutul Francez Curie in 2014, 72% din oamenii 
intervievaţi consideră importantă terapia de îngrijire  
a pacienţilor bolnavi de cancer.

Ştiaţi că?
A avea grijă de corpul şi de starea dumneavoastră 
de bine este departe de a fi superficial, mai ales în 
timpul unei boli. În plus, echipele de specialişti au 
observat consecinţe benefice la nivel psihologic, 
cum ar fi de exemplu scăderea tensiunii arteriale, a 
tensiunii musculare, o scădere a stresului şi senzaţiei 
de greaţă, acceptarea mai uşoară a tratamentelor 
împotriva cancerului şi capabilitatea de a face 
oamenii din jur să zâmbească. 
Sursă: afsos.org 

Dacă a avea grijă de pielea dumneavoastră este o 
parte importantă din tratamentul complementar,  
a avea grijă de corpul şi mintea dumneavoastră  
este esenţial.

consideră că  
tratamentul de suţinere 
este la fel de important  

ca cel principal.“
Prof. Ivan Krakowski, 

preşedintele asociaţiei 
franceze pentru îngrijirea 

pacienţilor bolnavi  
de cancer (AFSOS).

„80%
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beneFiCiile 
aCtivităţii sPoRtive 
aDaPtate nevoiloR 
mele

Pentru o perioadă lungă de timp, oamenii au crezut că nevoia de odihnă 
este o parte a tratamentului împotriva cancerului. Cu toate acestea, 
astăzi a fost ştiinţific demonstrat că încă de la începutul tratamentelor, 
mişcarea fizică adaptată este benefică împotriva oboselii, recidivei şi 
efectelor secundare ale tratamentelor, în special când acestea vin cu 
dureri articulare şi musculare. 

Cel mai bine este să alegeţi o activitate fizică care să vă placă, cum ar fi 
plimbatul, înotul,  ciclismul... Dacă nu vă place să fiţi singuri din cauza 
lipsei de motivaţie, puteţi să vă întâlniţi cu membrii diferitelor asociaţii 
ale pacienţilor bolnavi de cancer.  

Scopul principal este de a transforma aceste activităţi fizice în obiceiuri, 
pentru a vă putea bucura de ele în orice moment, şi mai ales atunci când 
apar efecte adverse neplăcute ale tratamentelor împotriva cancerului 
(cum ar fi anxietatea, dificultăţi de respiraţie...).

Un ritm bun: ar fi între 2 şi 5 săptămâni cu sesiuni progresive începând 
de la 10-20, până la 40-60 minute fiecare, excluzând perioada de 
încălzire , de relaxare şi de odihnă a fiecarui antrenament. Aceste 
exerciţii medicale trebuie să fie adaptate condiţiei dumneavoastră fizice 
şi supervizate de către un medic.
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pentru a 
(re)începe 
Verifică site-ul laroche-posay.fr,   
secţiunea My Skin Throughout Cancer
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Rutina Cu 
DeRmatoCosmetiCe 
la RoChe-Posay 
aDaPtată nevoiloR 
mele
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CuRăţaRea 
Pielii 
şi PăRului 
sfatul nostru 
Pentru a avea un ten sănătos, folosiţi produse 
de curăţare delicate, fără săpun, cu  ph de 5,5 
aproape de ph-ul pielii dumneavoastră.
Curăţaţi fără să frecaţi, pentru a evita iritaţiile 
cutanate.

CORP
lipiKar 
SynDET AP+
Acest produs fără săpun, 
cu un ph apropiat de cel 
normal, este perfect pentru 
pielea sensibilă. 
Aplicaţi produsul pentru  
a hidrata pielea. 
Frecaţi uşor până se 
formează spuma şi apoi 
clătiţi delicat, pentru o piele 
sănătoasă. 

lipiKar 
ULEI DE SPĂLARE AP+
În funcţie de preferinţele 
dumneavoastră, puteţi alege 
să utilizaţi o textură uleioasă. 
Sub duş, frecaţi uşor până 
apare spuma. Clătiţi uşor  
şi ştergeţi, tamponând 
delicat, fără să frecaţi, pentru 
o piele hidratată şi sănătoasă. 
După baie, aplicaţi un balsam 
reparator, cum ar fi  
LIPIKAR BALSAM AP+m. 

52

FAŢĂ
TOLERIANE 
LAPTE DEMAChIAnT  
Aplicaţi laptele demachiant  
cu ajutorul degetelor  
şi masaţi uşor faţa,  
cu mişcări circulare. 
ştergeţi delicat cu ajutorul 
unei dischete din vată. 

Dintre pacienţii care 
folosesc constant produse 
La Roche-Posay pe durata 

tratamentului împotriva 
cancerului, declară că 
pe lângă un aspect al 

pielii îmbunătăţit, aceştia 
au observat schimbări 
psihologice şi sociale*.

93%

* Testat pe 253 de pacienţi sub radioterapie. Consumatorii obişnuiţi au folosit frecvent 5 produse diferite. 
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hiDRataRea 
Pielii
Sfatul nostru
Pentru o piele foarte moale, folosiţi generos 
cremă atât pe faţă, cât şi pe corpul dumeavoastră, 
dimineaţa şi/sau seara, în funcţie de nevoie.
Pentru pacienţii care urmează un tratament  
cu radioterapie, nu este recomandată aplicarea 
produselor cu 6 ore înainte de sesiune. 
Alegeţi creme sau balsamuri fără parfum. 

FAŢĂ
TOLERIANE 
ULTRA
Aplicaţi delicat pe faţă 
şi pe gât, dimineaţa şi 
seara, pentru a hidrata 
pielea, restaurând astfel, 
confortul tegumentar.

* Wohlrab J, et al. Funcţia de barieră de protecţie a pielii previne simptomele adverse cutanate cu scopul de a menţine calitatea vieţii la pacienţii bolnavi 
de cancer de sân. Cancerul de sân: terapii. 2014;6:115-22. Rezultate după 6 săptămâni.

CORP
lipiKar 
BALSAM AP+m 
Aplicaţi acest balsam 
relipidant o dată pe zi pe 
întreg corpul şi/sau pe faţă 
(în caz de uscăciune severă)
Reaplicaţi dacă este 
necesar.

lipiKar Balsam AP+m  
Ajută la îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor şi reduce efectele secundare 
cauzate de chimioterapie. În plus, oferă pacienţilor o piele mai sănătoasă  
şi o stare de bine.*
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ÎN CAzuL APARIŢIEI SENzAŢIEI  
DE IRITAŢIE PE FAŢĂ ŞI CoRP
ApA TERmALĂ VICHY
Ştiaţi că? 
Combinaţia unică de săruri minerale 
şi oligoelemente, incluzând Seleniul, 
îmbogăţeşte apa termală La Roche-Posay 
cu antioxidanţi unici, ce au propietăţi 
demonstrate ştiinţific în a avea efect 
calmant. 
Aplicaţi apa termală direct pe piele,  
lăsaţi să penetreze tegumentul timp  
de 2 - 3 minute, şi apoi îndepărtaţi 
excesul.

CICApLAsT 
BALSAM B5
Aplicaţi balsamul cu efect reparator 
de două ori pe zi, pe zonele de piele 
foarte uscate sau iritate, pe faţă sau 
buze (asigurându-vă că aţi curăţat şi 
uscat pielea înainte). În timpul nopţii 
puteţi să aplicaţi mai mult produs, 
într-un strat gros, pentru a repara şi 
calma pielea. 
Poate fi folosit şi pentru masaj, sau 
după masaj pe pielea foarte uscată, în 
funcţie de recomandările medicului. 

sEROzINC 
Soluţie cu sulfat de zinc. Purifică 
şi curăţă pielea deteriorată. Fără a 
fi nevoie să clătiţi, aplicaţi spray-ul 
direct pe piele.
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ANTHELIOs 
FLUID InvIZIBIL  
SPF 50+ 
Protecţie crescută împotriva 
razelor UvA şi UvB. Fără 
parfum. Aplicaţi pe faţă şi 
pe corp. Dacă este nevoie 
reaplicaţi un al doilea strat, în 
special după baie.

PRoteCţia  
Pielii ÎmPotRiva 
RazeloR uv
sfatul nostru
Alegeţi o cremă cu protecţie UvA şi UvB (SPF50+) ridicată. 

Evitaţi expunerea la soare între orele 12:00 şi 16:00, atunci când 
soarele este cel mai puternic. 

nu uitaţi că principala protecţie împotriva razelor solare este 
vestimentaţia. 

de ţinut minte
Când vine vorba de tratamentele cu fotosensibilitate crescută, 
riscul expunerii la soare creşte. 
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maChiajul 
CoReCtoR
Formule realizate cu ingrediente cu toleranţă crescută 
pe pielea sensibilă
hipoalergenic
Fără parfum
O selecţie riguroasă a ingredientelor
Realizate pentru persoanele intolerante la nichel.

TOLERIANE
FONd dE TEN 
Cu o textură uşor de întins, corectează 
imperfecţiunile, oferind un aspect natural. 
non-comedogenic
Uniformizează tenul fără să îl încarce. 
Îmbogăţit cu apă termală La Roche-Posay. 
6 nuanţe.
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