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Luni 14 
19°C | 16°C
Soare, ploaie

Marți 15 
21°C | 11°C
Soare, ploaie

Miercuri 16 
21°C | 12°C
Soare, ploaie

Joi 17 
26°C | 15°C
Soare, ploaie

Vineri 18 
28°C | 16°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 19 
26°C | 16°C
Soare, ploaie

Duminică 20 
25°C | 17°C
Soare, ploaie

14 - 20 iunie 2021
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
O persoană din anturajul tău va încerca să te 
impresioneze. Este posibil ca acest lucru să te 
deranjeze destul de mult, mai ales că nu vei 
avea timpul necesar pentru a sta la discuții 
mărunte. Dar nu trebuie să reacționezi într-un 
mod impulsiv, mai ales că nu-ți va da  motive. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Dacă lucrezi în domeniul public, te poți astepta 
la unele modificări favorabile. Sunt așteptate 
câștiguri frumoase dintr-un proiect pe care îl de-
marezi săptămâna aceasta. De asemenea, vei 
primi niște vești bune cu privire la o călătorie în 
străinătate. Ar putea fi în interes de serviciu.  

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Vei fi destul de sensibil la judecata anumitor 
persoane din jurul tău. Se pare că anumite co-
mentarii nu își au rostul, iar acest lucru te de-
ranjează la culme. Încearcă să nu le dai atenție. 
Atâta timp cât te vei concentra asupra lucruri-
lor importante, nu vei avea nimic de pierdut.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Vei fi dezamăgit de o persoană în care aveai ma-
re încredere iar acest lucru te va debusola. În-
cearcă să nu te enervezi și evită discuțiile care 
pur și simplu nu își au rostul. La locul de muncă 
ar fi indicat să începi să acorzi mai multă atenție 
proiectelor în care ești implicat. Și fii mai intuitiv. 

 Leu 23.07 - 22.08  
Ești mai emotiv decât de obicei iar acest lucru te 
împiedică să te exprimi în mod deschis. Chiar 
dacă nu îți va fi deloc ușor, nu evita să comunici 
cu cei din jur. Gândește-te că acest lucru te va 
ajuta să mai uiți de ceea ce te preocupă. O per-
soană apropiată te poate sfătui. Și o face bine. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Te implici în activități colective care se anunță a 
fi destul de constructive. Cu toate acestea, în-
cearcă să nu-ți impui autoritatea atunci când nu 
este cazul. Lucrul în echipă poate fi destul de di-
ficil uneori, însă importantă este comunica-
rea. Dar stilul tău critic, te va dezavantaja.  

 Balanță 22.09 - 22.10  
Ar fi bine să lași deoparte orgoliul atunci când 
vine vorba de relația de cuplu. Oricât de mult ți-
ai dori să dovedești un anumit lucru, gândește-
te că nu va duce la nimic bun. Încearcă să 
găsești o cale de mijloc. Și la locul de muncă va 
fi necesar să te implici mai mult. Fii mai energic.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Oricât de mult ai încerca să te înțelegi bine cu 
toată lumea, acest lucru nu va fi deloc ușor. În-
cearcă să te axezi mai mult asupra acelora ca-
re contează cu adevărat în viața ta. În ceea ce 
privește starea de sănătate este posibil să ai 
un ușor disconfort creat de o durere de cap.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Te preocupă situația financiară iar acest lucru te 
impiedică să te simți bine alături de partenerul de 
viață. Încearcă să găsești o cale de mijloc și să 
eviți discuțiile care nu vor duce decât la un real 
conflict. Oricât de dificil ar fi, ține cont de faptul 
că astfel nu vei reuși să rezolvi nimic.  

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Oricât de mult te-ai strădui să-ți respecți progra-
mul, în această perioadă, din cauza unor eveni-
mente apărute pe neașteptate, îți va fi destul de 
dificil să fii prompt și punctual. Încearcă să nu te 
enervezi și să găsești o soluție. Nu trebuie să le 
permiți altora să-ți strice buna dispoziție.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Vei avea parte de câteva discuții în contradictoriu 
cu un coleg de muncă, iar acest lucru nu va fi de-
loc plăcut. Chiar dacă dorești să-ți impui ideile, în-
cearcă să faci în așa fel încât să nu creezi un ade-
vărat conflict. Concentrează-te asupra lucrurilor 
pe care le ai de făcut și atunci va fi bine. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Va trebui să acorzi mai mult timp activităților cas-
nice. Oricât de neplăcut ar fi acest lucru, trebuie 
să-ți organizezi timpul în așa fel încât să nu-ți în-
carci prea mult programul. Ai putea discuta și cu 
celelalte persoane din familie și să încercați să 
împărțiți treburile gospodărești. 

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

Pielea bebelușului este mult 
mai sensibilă decât cea  

a adulților. Cum o îngrijim? 
Fiecare părinte își dorește 
tot ce e mai bun pentru 
copilul său chiar și atunci 
când vine vorba de îngrijirea 
pielii, însă multitudinea de 
opțiuni existente reprezintă 
o adevărată provocare în a 
face cea mai bună alegere. 
“Ingrediente naturale”, “fără 
parfum”, “hipoalergenic”, 
“testat dermatologic” sunt 
promisiuni care sună bine, 
dar este greu de știut care 
dintre ele sunt importante 
pentru îngrijirea pielii 
sensibile a bebelușului. Dr. 
Laurențiu Vlădău, specialist 
dermatolog în cadrul Clinicii 
Hebra Dermatologie, va 
enumera, în cele ce urmează, 
trei pași care pot ușura 
această alegere.

Deoarece sistemul imunitar al 
bebelușului nu este pe deplin dez-
voltat, pielea sa este mult mai sen-
sibilă decât cea a adultului la fac-
torii externi. Prin urmare, sunt re-
comandate produse care nu conțin 
alergeni, care ajută la regenera-
rea și menținerea pH-ului fiziolo-
gic al pielii și prezintă riscuri minine 
de a provoca reacții alergice. “Pie-
lea bebelușului este mult diferită 
de cea a adulților: mai subțire, cu 
structuri anexe precum fire de par 
terminale și glande sebacee mai 
puțin dezvoltate, nesensibilizată la 
substanțe străine. Prin urmare, pro-
dusele de îngrijire naturale, adap-
tate nevoilor pielii în această etapă 
de viață, sunt de preferat din cau-
za riscului mai mic de dezvoltare a 
reacțiilor iritative, cum ar fi derma-
tita de contact”, spune specialistul 
dermatolog. Iată trei pași care îi pot 
ajuta pe părinți în a alege cele mai 
bune produse pentru îngrijirea pielii 
sensibile a bebelușului!

1. Citim eticheta 
Este indicată citirea cu atenție a 

listei de ingrediente a oricărui pro-
dus care urmează a fi folosit în îngri-
jirea celui mic. Sunt de evitat pro-
dusele care conțin compuși chimici, 
uleiuri minerale, parfumuri, deoare-

ce toate acestea pot provoca reacții 
alergice și disconfort, la fel ca și pa-
rabenii întalniți adesea în produsele 
cosmetice. “Există preocuparea că 
parabenii ar putea fi absorbiți mult 
mai ușor de către pielea bebelușilor 
decât de cea adultă, ceea ce îi fa-
ce mai vulnerabili la eventualele lor 
efecte dăunătoare. De asemenea, 
sunt de evitat și coloranții, un ada-
os inutil în produsele pentru 
bebeluși”, atenționează 
dr. Vlădău. Cu cât este 
mai complexă lista 
ingredientelor, cu 
atât cresc șansele 
ca bebelușul 
să dezvolte o 
reacție alergică 
la unul sau mai 
multe dintre ele. 
Formulele simple 
sunt, fără îndoia-
lă, ideale pentru copiii 
mici și, în definitiv, pen-
tru oricine suferă de sensibi-
litate cutanată.

2. Folosim produse 
speciale pentru copii

Este important de înțeles că în-
grijirea bebelușilor în primele săp-
tămâni de viață nu trebuie să fie 
o corvoadă, unii experți recoman-
dând folosirea doar a apei pentru 
îmbăiere în primele câteva săptă-
mâni de la naștere, apoi trecerea 
la produse blânde care minimizează 
riscul de iritare a pielii bebelușului. 
“Folosirea unor produse neadecva-
te, precum cele concepute și tes-
tate pentru adulți, pot duce la der-
matite iritative care constau în 

roșeață, descuamare, exudație, 
mâncărime, deoarece sunt mai 
agresive cu bariera cutanată fragi-
lă a bebelușului. Pe de altă parte, 
unele pot conține substanțe care, 
în concentrația existentă în produs, 
nu sunt nocive pentru adult, dar 
pot fi detrimentale pentru bebeluș 
din cauza unei absorbții crescute 
prin pielea subțire și permeabilă, 

precum produsele pe bază 
de acid salicilic folosi-

te pentru pielea us-
cată și acnee. De 
asemenea, une-
le produse de-
dicate adulților 
pot duce la o 
sensibilizare a 
bebelușilor cu 
dezvoltarea de 

alergii sau der-
matite de contact 

alergice”, explică dr. 
Laurențiu Vlădău.

3. Acordăm o atenție 
deosebită produselor 
noi destinate îngrijirii 

corporale
Este recomandat ca fieca-

re produs nou introdus în rutina 
de îngrijire a copilului să fie testat 
prin aplicarea unei cantități mici pe 
antebrațul celui mic și observarea 
zonei timp de 24 de ore. Semne-
le de sensibilitate care pot apărea 
includ roșeață, umflături, dificultăți 
în respirație sau vărsături, iar dacă 
este observat oricare dintre ele, fo-
losirea produsului trebuie încetată 
și urmată imediat de prezentarea la 
medic. Deși pielea bebelușului es-
te mai fragilă și mai sensibilă de-
cât cea a adulților, ea include totuși 
o barieră care împiedică pierderea 
umidității și o protejează de factorii 
cu potențial iritant. Întărirea aces-
tei bariere prin folosirea unor pro-
duse adecvate de îngrijire, evita-
rea expunerii la soare și folosirea 
de îmbrăcăminte corespunzătoare 
anotimpului vor fi suficiente pen-
tru a preveni apariția unor proble-
me cutanate.


