ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ & ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Κατά την Κινέζικη ιατρική, υπάρχουν διάφοροι
παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την
εµφάνιση της επιδερµίδας:
Το «Κρύο» ειδικά κατά τη διάρκεια του
χειµώνα- σφίγγει το δέρµα και κλείνει τους
πόρους, µειώνοντας τη ροή της ζωτικής
ενέργειας qi καθώς και του αίµατος και των
υγρών που θρέφουν και ενυδατώνουν την
επιδεµίδα, κάνοντας την επιδερµίδα πιο ωχρή /
χλωµή, στεγνή και ευαίσθητη.
Η «Ζέστη» Παθολογική θερµότητα (φλεγµονή)
οδηγεί σε ερυθρότητα, ερεθισµούς,
εξανθήµατα, απυράκια, ευρυαγγείες και άλλα.
Δηµιουργείται είτε από περιβαλλοντικούς
παράγοντες όπως η αυξηµένη θερµοκρασία το
καλοκαίρι, η έκθεση στον ήλιο και εργασία σε
πολύ ζεστό περιβάλλον, είτε από τους
«εσωτερκους βλαπτικούς παράγοντες» που
είναι είτε η λήψη υπερβολικής ποσότητας
τροφών µε θερµή ποιότητα (π.χ. Καφές, αλκοόλ,
τηγανητές τροφές, ορισµένα συντηριτικά και
χηµικές ουσίες µέσα στις τροφές κ.ά.), είτε από
αρνιτικά συναισθήµατα όπως το άγχος, ο εκνευρισµός και γενικά το στρες.
Η «Υγρασία» οδηγεί σε λιπαρότητα της επιδερµίδας και τα συναφή συµπτώµατα όπως πυώδη
σπυράκια, υπερβολική τριχοφυία κ.ά. Δηµιουργείται από υπερβολική λήψη τροφών που έχουν
«υγρή» φύση όπως τα πολλά γαλακτοκοµικά, η ζάχαρη και υπερβολική λήψη υδατανθράκων, καθώς
και από περιβαλλοντική υγρασία και µούχλα.
Ο «Άνεµος» «εισβάλλει» στην επιδερµίδα υπό τη µορφή αλλεργικών αντιδράσεων και λοιµώξεων
καθώς και ερεθισµό από (χηµικές ουσίες που ερεθίζουν το δέρµα.
Η «Ανεπάρκεια Αίµατος» στην Κινέζικη ιατρική σχετίζεται µε ωχρή, µουντή και στεγνή επιδερµίδα
καθώς και σε (πρόωρο) ρυτίδιασµα. Η ανεπάρκεια αίµατος µπορεί να έχει διάφορες αιτίες όπως ή
φτωχή ή ακατάλληλη διατροφή, η έλλειψη σµατικής κίνησης και άσκησης, η σωµατική υπερκόπωση,
γυναικολιγικές και ορµονικές διαταραχές, καθώς και αρνιτικά συναισθήµατα όπως το άγχος.
Η «Ανεπάρκεια Yin» οδηγεί και αυτή σε λεπτό, ερισθµένο και ευαίσθητο δέρµα µε τάση για πρόωρη
γήρανση. Επίσης, συχνά ευθύνεται για τους σκούρους κύκλους γύρω από τα µάτια.
Η «Ανεπάρκεια Yang« κάνει το πρόσωπο χλωµό και πολλές φορές πρησµένο οδηγόντας σε σακούλες
κάτω από τα µάτια.
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