ALOPECIE AREATA - ložisková ztráta vlasů
Alopecia areata je autoimunitní onemocnění, které
způsobuje ložiskové vypadávání vlasů. Ztráta vlasů
obvykle postihuje pokožku hlavy, ale může se
vyskytnout i v jiných oblastech těla.

OKAMŽITÉ A ÚČINNÉ ŘEŠENÍ PŘI
LOŽISKOVÉM VYPADÁVÁNÍ VLASŮ:

Jaké jsou příčiny?
Příčiny alopecie areata nejsou úplně známé, avšak
předpokládá se, že mohou být zapříčiněny útokem
imunitního systému těla na vlasové folikuly. V některých
případech to může být také následkem celkového
stresu organismu. Avšak nejčastěji se vyskytuje u lidí,
kteří mají v rodinné anamnéze autoimunitní poruchy
jako je diabetes typu 1 nebo revmatoidní artritida.

Jak se alopecia areata projevuje?
Tato forma alopecie se projevuje jako řídnutí vlasů v
nepravidelných shlucích a může vést i k úplné ztrátě
vlasů a ochlupení na těle. U některých pacientů však
dochází (i bez léčby) k spontánní remisi. Alopecia
areata se objevuje u mužů i žen v kterémkoliv věku.
Bohužel léčba je stále problematická a onemocnění je
vůči terapii často rezistentní.

• Nejoblíbenější zahušťovač vlasů na světe!
• Přirozený výsledek za pár sekund
• Odolný vůči větru, dešti a pocení
• V 10 přírodních odstínech – pro muže i pro ženy!

Alopecia areata může vést k
dalším typům vypadávání vlasů:
• Alopecia totalis (ztráta všech vlasů).
• Alopecia universalis (ztráta všech vlasů a ochlupení
na celém těle)
Více o těchto formách alopecie píšeme v článku ZDE.
Alopecia areata není nakažlivá. Je zapříčiněna tím, že
imunitní systém napadne a ničí vlasové folikuly, což
způsobuje vypadávání vlasů. Toto onemocnění se
nejčastěji vyskytuje u jinak zdravých lidí.

„Keratinová vlákna jsou naprosto úžasná věc.
Nedovedu si už ani představit svůj den bez toho. Skvělá
instantní dávka sebevědomí.“
- Michal (37)
Pro mnohé lidi trpící onemocněním alopecia areata jsou
zahušťovače vlasů a korektory užitečné zejména proto,
že ztráta jejich vlasů je obvykle pouze dočasná.
Zahušťovače vlasů přicházejí s řešením, které je
cenově dostupné, okamžité, a zároveň tak u člověka
zmírňuje stres podmíněný situací, což může výrazně
přispět k zotavení.
Přečti si příběh muže s alopecií areata ZDE.

