
 Berbec 21.03 - 20.04   
Pentru tine începe o perioadă ceva mai lejeră, 
în care vor predomina activităţile de rutină. Es-
te foarte posibil să ţi se facă o ofertă de muncă, 
aparent avantajoasă, dar nu este cazul să te 
grăbești cu răspunsul. Încercă să îţi faci un pro-
gram în care să alternezi eforturile cu odihna. 

Taur 21.04 - 21.05  
Fii alături de partener pentru a-l sprijini în pro-
blemele cu care se confruntă. Nu duci lipsă de 
energie, dar nu reușești să o folosești într-un 
scop concret, constructiv. Verifică actele cu deo-
sebită atenţie și nu îţi pune semnătura pe nimic 
din ceea ce nu ai apucat să studiezi în prealabil. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Vei avea o mulţime de controverse cu cei din 
anturajul apropiat, dar acestea se vor finaliza 
într-un mod care te favorizează. N-ar fi exclus 
ca partenerul de viaţă să se confrunte cu o pro-
blemă de serviciu care îl indispune. Sensibilita-
tea îţi poate consolida relaţia cu fiinţa iubită.  

Rac 22.06 - 22.07   
Farmecul personal îţi dă ocazia să te faci remar-
cat. Dacă ești implicat într-o relaţie stabilă ţi-ai 
putea dori o schimbare de mai mare anvergură. 
Totuși, nu te arunca cu capul înainte. Acceptă cu 
încredere colaborările ce ţi se propun. Unul dintre 
proiecte îţi poate aduce schimbări majore.

Leu 23.07 - 22.08  
Energia ta va fi îndreptată mai mult spre rezol-
varea chestiunilor de serviciu, lucru care se va 
dovedi eficient. Colaborarea cu cei din jur îţi va 
permite să rezolvi chiar mai multe decât ţi-ai 
propus într-un timp atât de scurt. Una dintre 
dorinţele tale mai vechi va deveni realitate. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Ești mai agitat, mai neliniștit și nu prea ai chef de 
muncă. Pe cât posibil, nu te implica în activităţi 
riscante. Sunt o mulţime de făcut, dar cum 
muncești cu plăcere, efortul nu te va obosi. Este 
posibil ca o activitate începută de mai mult timp 
să necesite un efort suplimentar. 

Balanță 22.09 - 22.10  
În următoarele zile, nu vei fi în forma ta cea mai 
bună, iar activităţile în care vei fi implicat te vor 
solicita mai mult decât în mod obișnuit. Intuiţia te 
va ajuta să te descurci cel puţin mulţumitor. Ești 
cam risipitor cu banii. Fii cu mare băgare de sea-
mă, căci nu ar fi exclus să te păcălească cineva.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Va trebui să revii asupra unor lucrări de care 
aproape ai și uitat. Dar, pentru ceea ce va tre-
bui să întreprinzi este nevoie de perseverenţă. 
Dacă ai de luat decizii, încearcă să privești situ-
aţia în ansamblu și nu zăbovi prea mult asupra 
detaliilor. Nu te implica în activităţi importante!  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Nemulţumirile pe care le ai pot genera discuţii 
obositoare și, în plus, sunt exagerate. Ar fi mai bi-
ne dacă ai fi mai înţelegător, mai tolerant. Este 
posibil să faci unele cheltuieli împreună cu parte-
nerul de cuplu. Dacă ai de gând să pleci la drum, 
mare atenţie cu actele de călătorie! 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Relaţia cu fiinţa iubită evoluează cum nu se poa-
te mai bine. Din punct de vedere psiho-afectiv, 
funcţionezi la limita superioară. Nici starea fizică 
nu te va dezamăgi în această perioadă. Totuși, ar 
fi de bun augur dacă ţi-ai trece în program și o 
activitate care să te relaxeze.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Vei avea multe de făcut, mai ales pe acasă. Este 
posibil să se producă o stricăciune în apartament. 
Discuţiile în contradictoriu cu rudele ţi-ar putea 
crea o stare de iritare în aceste zile. Te vei liniști 
abia abia după participarea la o activitate socială 
care te va ajuta să privești cu optimism spre viitor. 

Pești 19.02 - 20.03 
Te frământă problemele cu care te confrunţi, dar 
acestea nu sunt atât de grave cum ţi se par. În-
cearcă să iei lucrurile mai ușor. O surpriză plăcu-
tă te va ajuta să vezi viaţa mai frumoasă. Nu 
prea vei reuși să faci chiar tot ce ţi-ai propus dar, 
până la urmă, tot răul va fi spre bine.
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Luni 13 
22°C | 11°C
Soare, nori

Marți 14 
20°C | 11°C
Soare, poaie

Miercuri 15 
22°C | 11°C
Soare, nori

Joi 16 
22°C | 13°C
Soare, ploaie

Vineri 17 
22°C | 13°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 18 
24°C | 13°C
Soare, ploaie

Duminică 19 
26°C | 15°C
Soare, ploaie
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ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

Peelingul chimic reprezintă 
una din tehnicile non-
chirurgicale prin care pot fi 
tratate, într-un timp relativ 
scurt, cele mai întâlnite 
imperfecțiuni ale tenului: 
hiperpigmentare ca urmare 
a expunerii la soare, 
semnele lăsate în urmă de 
acnee și ridurile fine. Dr. 
Laurențiu Vlădău, specialist 
dermatolog în cadrul 
Clinicii de dermatologie 
Hebra, ne explică, în cele ce 
urmează, în ce constă acest 
tratament non-invaziv și ce 
trebuie să știm înainte de a 
opta pentru el.

Ce este peelingul 
chimic?

Peelingul chimic reprezintă o 
procedură non-invazivă care asi-
gură uniformizarea aspectului pie-
lii și îmbunătăţirea texturii cutana-
te printr-o exfoliere la adâncime 
controlată a epidermului. Proce-
dura îndepărtează cu ajutorul unei 
substanţe chimice stratul superi-
or de celule moarte ale pielii și sti-
mulează regenerarea celulară, lă-
sând în urmă un ten cu aspect vi-
zibil întinerit, mai neted, luminos și 
cu o textură uniformă. “Tipurile de 
peelinguri chimice disponibile sunt 
multiple. Există o mulţime de acizi 
diferiţi și combinaţii, ceea ce asigu-
ră eficienţa tratamentului, deoare-
ce acesta poate fi adaptat la dife-
rite probleme ale pielii. Peelingurile 
chimice pot fi clasificate în superfi-

ciale, medii sau de profunzime, iar 
alegerea profunzimii lor se va face 
numai împreună cu medicul derma-
tolog, în funcţie de gravitatea pro-
blemei care se dorește a fi tratată și 
de rezultatele care sunt dorite în ur-
ma procedurii”, explică dr. Laurenţiu 
Vlădău.

Cum ne pregătim 
pentru el?

Înainte de efectuarea peelingu-
lui chimic, medicul poate solicita în-
treruperea administrării anumitor 
medicamente care predispun la un 
risc crescut de hiperpigmentare sau 
sensibilizează pielea. Există anumi-
te creme, în special bazate pe reti-
nol, isotretinoin sau hidroxiacizi, ca-
re trebuie și ele întrerupte cu trei - 
cinci zile înainte de efectuarea pe-
elingului. Persoanele care au isto-
ric de herpes simplex au nevoie, de 
cele mai multe ori, de profilaxie cu 

medicaţie antivirală câteva zile îna-
inte și după peeling, în funcţie de 
profunzimea acestuia. În cazul ac-
neei, leziunile inflamatorii trebu-
ie tratate în prealabil, ideal folosind 
antibiotice antiinflamatorii.

Câte ședințe sunt 
necesare?

În funcţie de problema care se 
dorește a fi tratată, pot fi necesare 
mai multe ședinţe de tratament. De 
exemplu, dacă se dorește îndepăr-
tarea cicatricelor lăsate în urmă de 
acnee, este posibil să fie necesare 
între patru și șase peelinguri, efec-
tuate la aproximativ o lună distanţă 
între ele. De cele mai multe ori, pe-
elingurile sunt folosite în combinaţie 
cu microneedling sau dermapen, în 
cazul cicatricilor post acnee. În ca-
zul unor pete rămase în urma expu-
nerii la soare, două sau trei ședinţe 
de peeling pot fi suficiente pentru a 
îmbunătăţi aspectul tenului.

În cât timp se văd 
rezultatele?

În cazul unui peeling superfi-
cial, de suprafaţă, tenul va căpăta 
aspectul dorit imediat după proce-
dură, însă în cazul peelingurilor în 
profunzime ne putem aștepta la 
apariţia roșeţei și, uneori, la umfla-
rea feţei, efecte care vor dispărea în 
aproximativ trei zile până la o săp-
tămână. 

Indiferent de tipul de peeling 
ales, aspectul pielii va continua să 
se îmbunătăţească săptămânal, 
timp de o lună. „Este important să 
știm la ce să ne așteptăm înainte de 
efectuarea unui peeling chimic. Pro-
cedura nu va elimina sau reduce va-
sele de sânge inestetice și nici cica-
tricile severe și nici nu funcţionează 
ca un lifting facial. Tenul va fi, în 
schimb, mai fin, va căpăta un as-
pect uniform și un ton regulat, pie-
lea având un aspect general mai 
proaspăt și mai tânăr”, mai spune 
dermatologul.

Tot ce trebuie să știm despre 
peelingurile chimice, procedurile 

de întinerire și înfrumusețare

CUM ÎNGRIJIM PIELEA DUPĂ PEELING?
După efectuarea peelingului chimic este importantă respectarea 

recomandărilor specialistului dermatolog și evitarea machiajul care încarcă 
tenul și a ingredientelor care pot irita pielea, cum ar fi retinolul, vitamina 
C sau alfa hidroxi acizi. „Dacă este, totuși, aplicat machiajul, este indicată 
utilizarea unei pulbere minerale care nu va înfunda porii, Este obligatoriu să 
se folosească aplicatoare de machiaj curate și fără bacterii. Pentru că după 
un peeling chimic pielea este temporar mai sensibilă la soare, este necesară 
purtarea de protecție solară în fiecare zi. Sunt recomandate produsele cu 
spectru larg, ceea ce înseamnă că protejează împotriva razelor solare UVA și 
UVB, cu un SPF de minimum 30”, recomandă dr. Laurențiu Vlădău.

Dr. Laurențiu 
Vlădău


