L’aparició de taques és deguda a una alteració de la
pigmentació que pateix la pell a causa, principalment,
de l’exposició excessiva al sol i l’envelliment cutani.
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Les taques són zones de
la pell hiperpigmentades
en les que es dóna una
producció excessiva de
la melanina, el pigment
que confereix el seu
color natural a la pell, el
cabell i els ulls.
Aquesta sobreproducció
pot ser produida per
diversos factors que tot
seguit s’exposen.
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 Exposició solar: és la causa més important ja que la
llum solar és la que desencadena en primer lloc la
producció de melanina que fa de filtre solar natural i la
responsable del broncejat. L’expossició excessiva pot
transtornar aquest procès iniciant una taca a la pell.
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 Influencies hormonals: causa principal del melasma
més freqüent en dones ja que les hormones sexuals
femenines estimulen la sobreproducció de melanina front
l’exposició solar. Molt sovint afecta les dones
embarassades.
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 Malalties i fàrmacs: moltes malalties com les
autoimmunes, o metabòliques i molts fàrmacs com
hormones, antibiòtics o antiinflamatories, entre altres,
donen hiperpigmentació com a efecte advers
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 Hiperpigmentació postinflamatòria: apareix després
d’una lesió o inflamació cutània. La pell queda enfosquida
després de la curació.
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Les taques fosques de la pell són motiu de preocupació
creixent i consulta farmacèutica. Les taques pigmentàries i
les senils estan causades principalment per l’exposició solar
i per això apareixen en zones del cos més exposades com la
cara, els braços i les mans.
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CUTÀNIES,
PROTEGIR-LES
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Limitar el temps d’exposició solar
Utilitzar roba amb filtre solar
Fer servir fotoprotectors d’SPF
elevat de forma adient durant tot l’any.
D’aquesta manera es redueix el risc d’hiperpigmentació i
s’atura l’evolució de les taques ja existents.
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Avui dia existeixen productes despigmentant d’elevada
qualitat i amb resultats sorprenents gracies als ingredients
despigmentants que contenen. Els actius més reconeguts són
l’àcid kójic, l’extracte natural de gayuba i la curcumina, que
ajuden a blanquejar la pell i exfoliar-la per unificar el to.
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Taques localitzades:
•Crema despigmentant per zones localitzades
•Stick despigmentant amb color
Tractament generalitzat per zones hiperpigmentades:
•Fluid despigmentant
•Sèrum intensiu despigmentant
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És molt important triar el producte més adient en cada cas i
utilitzar-ho correctament juntament amb una elevada
protecció solar. Consulta’ns, t’ajudem!
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productes de Tanit
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