
Naturalnie w problemach skórnych 

 

Stres, tempo życia, chemia zawarta w żywności, zanieczyszczone środowisko wywołały 

powstanie chorób cywilizacyjnych, atakujących układ odpornościowy, który w rezultacie 

zaczyna toczyć walkę z własnym organizmem.  

Zarówno osoby zdrowe, jak i borykające się  z chorobami skórnymi, do codziennej 

pielęgnacji coraz częściej wybierają nieinwazyjne, pozbawione konserwantów i innych, 

sztucznych dodatków kosmetyki. Społeczeństwo, coraz bardziej świadome i wyedukowane 

szuka alternatywnych, niekomercyjnych rozwiązań, stawiając na naturalne i sprawdzone 

składniki. 

Roślinne olejki CBD, których działanie jest bardzo szerokie, świetnie sprawdzają się zarówno 

w medycynie, jak i kosmetologii. Stosowane na skórę, w zasadzie nie powodują skutków 

ubocznych.   

 

Łuszczyca i atopowe zapalenie skóry (AZS)  jako choroby cywilizacyjne 

 

Do popularnych, trudnych w leczeniu oraz bardzo uciążliwych chorób skóry należą łuszczyca 

i AZS. Objawiają się w podobny sposób, a podłożem ich występowania są najczęściej 

problemy z układem immunologicznym. Tworzenie się tzw. łusek na skórze, świąd, który jest 

dotkliwy szczególnie intensywnie w przypadku atopii to główne objawy tych chorób. 

Atopowe zapalenie skóry wiąże się także z innymi dolegliwościami, do jakich należą: 

przewlekły katar sienny, alergiczne zapalenie spojówek, astma oskrzelowa oraz objaw 

Dennie-Morgana. 

 

Nie da się ukryć, że zarówno łuszczyca, jak i atopowe zapalenie skóry są bardzo uciążliwe i 

utrudniają normalne funkcjonowanie w codziennym życiu. Zdarza się, że uporczywe 

swędzenie oraz nieestetyczny wygląd powodują, iż osoby dotknięte tymi problemami izolują 

się przed światem zewnętrznym w obawie przed odtrąceniem i stygmatyzacją.  

 

Kto najczęściej choruje? 

 

Na obie dolegliwości skórne może zachorować każdy, natomiast badania wykazują, że 

łuszczyca rozwija się głównie u osób powyżej 15 roku życia, natomiast atopowe zapalenie 

skóry dotyka obecnie aż 15% dzieci już od 3 miesiąca życia. U 40% z nich, z wiekiem dochodzi 

do zaniku choroby, jednak pozostałe często borykają się z AZS także w dorosłym życiu.  

 

Łojotokowe zapalenie skóry i trądzik - problemy nie tylko młodych ludzi 

 

Łojotokowe zapalenie skóry oraz trądzik to bardzo uciążliwe dolegliwości, które mogą mieć 

wiele przyczyn. Rozpoznanie źródła problemu będzie kluczowe do podjęcia właściwego 

leczenia. ŁZS to przewlekła choroba, której podłożem mogą być zaburzenia funkcjonowania 



układu odpornościowego, a także niewłaściwa dieta, higiena czy stres mogą nasilać jej 

objawy. Należą do nich stany zapalne naskórka, które powodują jego nadmierne złuszczanie. 

 

Przyczyną powstania trądziku  jest nadmierna produkcja sebum z gruczołów łojowych, co w 

rezultacie prowadzi do ich zatkania i wystąpienia stanów zapalnych wywołanych przez 

bakterie oraz grzyby. Ten młodzieńczy, spowodowany burzą hormonalną, najczęściej 

ustępuje z wiekiem, natomiast u dorosłych bywa wyjątkowo problematyczny.  

 

 

Włączenie olejków CBD do walki z chorobami skóry 

 

Choroby dermatologiczne zazwyczaj wymagają długotrwałego, konsekwentnego, wręcz 

holistycznego leczenia i wprowadzenia zmian w stylu życia: właściwej higieny, zbilansowanej 

diety, wykluczenia używek i unikania stresu. Łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry oraz AZS 

należą do chorób przewlekłych, których całkowicie nie da się wyeliminować. Przy użyciu 

odpowiednich środków można natomiast skutecznie je zaleczyć. Do takich należą olejki CBD. 

 

Jak olejek CBD działa na problemy skórne? 

 

Kannabinoidy zawarte w olejku CBD działają dwutorowo. Oddziałują na układ 

immunologiczny, powstrzymując m.in. nadmierne wydzielanie łoju, a także wykazują silne 

działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i antyoksydacyjne. Działają u źródeł 

powstawania problemów, przywracając skórze właściwe funkcjonowanie, a także 

zapobiegają powstawaniu infekcji.  

 

Olejek CBD usuwa nieprzyjemne objawy przywracając skórze zdrowszy i ładniejszy wygląd. 

Powoduje wygładzenie zrogowaciałego, popękanego naskórka oraz redukcję zmian 

łuszczycowych. Nawilża, natłuszcza skórę i przywraca jej naturalną ochronę oraz - co bardzo 

istotne, przynosi ulgę w uciążliwym swędzeniu.  

 

 

 

 

 

 

 


