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В
идимі прояви захворювань 

шкіри нерідко є причиною 

занепокоєння пацієнтів. 

Задля досягнення 

помітних результатів необхідно 

дотримуватись чіткого режиму 

лікування. Проте більшість пацієн-

тів прагнуть побачити швидкий 

ефект. Пацієнта можна швидко 

навчити використовувати різні 

техніки нанесення декоративної 

косметики, яка змінює вигляд 

шкірного покриву. Якщо дотри-

муватись інструкції використання 

продукту, можна швидко досягти 

поліпшення стану шкіри та само-

почуття пацієнта. На сьогоднішній 

день недостатньо досліджень, 

які б продемонстрували переваги 

та ефективність застосування 

косметичного камуфляжу серед 

пацієнтів із поганим станом шкіри. 

У даній статті розглянуті психоло-

гічні аспекти впливу макіяжу при 

лікуванні захворювань шкіри. 

Під час наукової роботи вико-

ристовувались документи бази 

даних PubMed and Scopus з ме-

тою виявлення досліджень якості 

життя (ЯЖ) пацієнтів, що мають 

захворювання шкіри обличчя: вуг-

рі, псоріаз, акне, вітиліго, мелано-

дермія тощо. Було проаналізовано 

дані семи досліджень, які при 

порівнянні з клінічними показни-

ками свідчать про поліпшення ЯЖ. 

Результати застосування зразків 

декоративної косметики, а аткож 

консультації експертів у цій сфері 

були взяті з попередніх клінічних 

досліджень. Детальна інформація 

про продукт була надана спожива-

чами та компаніями-виробниками. 

Вплив 
дерматологічних 
захворювань 
на емоційний стан

Захворювання шкіри, особливо 

ті, що мають прояви на обличчі, 

наприклад, акне, псоріаз, вітиліго 

та вугрі, можуть бути причиною 

емоційних та психологічних пору-

шень. Пацієнти, що мають прояви 

акне, схильні до депресії, тривоги, 

заниженої самооцінки та мають 

схильність до самогубства. Це має 

особливе значення у юні роки, 

коли психологічний розлад може 

стати причиною соціальних проб-

лем. При проявах псоріазу, ауто-

імунного запального захворюван-

ня шкіри знижується ЯЖ пацієнта 

та зростає ризик самогубства. 

Крім того, в осіб, що мають 

вугрі, вітиліго та інші дермато-

логічні захворювання на об-

личчі, також спостерігаються 

психологічні розлади, занижена 

самооцінка та показники ЯЖ. 

Видимі прояви депігментації, 

яка характерна для вітиліго, особ-

ливо на обличчі, голові, шиї та ста-

тевих органах, пов’язані з негатив-

ними психологічними проявами. 

Хоча ці захворювання не мають 

прямого психічного впливу, окрім 

окулярних вугрів, які перешкоджа-

ють нормальній зоровій функції, 

вони мають значний психологічний 

вплив. Було проведено дослід-

ження, метою якого було порів-

няння негативного впливу вітиліго 

та псоріазу на показники ЯЖ 

населення Бельгії, що розмовляє 

датсь кою. Серед пацієнтів з вітилі-

го (n=119) та псоріазом (n=162) 

було проведено опитування за 

допомогою поштової розсилки, 

на основі результатів якого було 

визначено показники ЯЖ з ураху-

ванням Дерматологічного індексу 

якості життя (ДІЯЖ; Dermatology 

Lite Quality Index – DLQI) задля 

порівняння проявів двох захво-

рювань шкіри. Загальне середнє 

значення ДІЯЖ для вітиліго було 

нижчим, ніж для псоріазу (4,95 

проти 6,26; Р=0,01). Більш того, 

серед пацієнтів із вітиліго було за-

фіксовано менше негативних сим-

птомів та лікування захворювання 

(Р<0,001). Проте в ході дослід-

ження було виявлено негативний 

вплив захворювання на ЯЖ, який 

стосувався загального відчут-

тя, одягу, соціальної діяльності 

та дозвілля, а також щоденних 

обов’язків. Такі результати під-

креслюють необхідність розроб-

ки медичних заходів, які можуть 

поліпшити ЯЖ пацієнтів. Напри-

клад, лікування вугрів покращує 

як ЯЖ, так і симптоматику. 

Під час застосування лазе-

ра (595 нм) серед 16 пацієнтів 

із вуграми, які мали прояви як 

еритеми, так і неестетичних 

симптомів, учасникам було за-

пропоновано пройти опитуван-

ня, яке оцінювало як ДІЯЖ, так 

і шкірні прояви (почервоніння, 

печіння, свербіж, сухість, наб-

ряк та чутливість шкіри). 

Стан обличчя відіграє ос-

новну роль в іміджі людини та її 

самооцінці. Пацієнти із захворю-

ваннями шкіри обличчя мають 

підвищений ризик розвитку де-

пресії, схильності до самогубства, 

що є додатковою стимулом для 

розробки методів лікування.

Стан шкіри впливає на за-

гальне самопочуття, вклю-

чаючи соціальний, емоційний 

стан та продуктивність діяль-

ності на роботі та у школі. 

У дослідження увійшли дані 

про самогубства 16 пацієнтів 

(семи чоловіків та дев’яти жінок), 

які вони вчинили через дермато-

логічні проблеми, а саме дисмор-

фофобію чи акне. Цікавим також 

є той факт, що прояви депресії 

та схильність до самогубства біль-

ше були характерні особам із не-

дерматологічними проблемами 

шкіри обличчя. Шрами на обличчі 

чоловіка розглядались як основні 

фактори ризику самогубства. 

Меланодермія, для якої ха-

рактерні гіперпігментовані пля-

ми на відкритих ділянках шкіри 

(зокрема обличчя) – ще одне 

захворювання шкіри, яке має 

значний негативний психоло-

гічний вплив, що проявляється 

відчуттям тривоги, занепокоєння, 

депресії та соціальної ізоляції.

Після вивчення даних, в яких 

йшлося про вплив меланодермії 

на показники ЯЖ пацієнтів, було 

виявлено, що це захворювання 

негативно впливає на соціальне 

життя, емоційне самопочуття, стан 

фізичного здоров’я та фінансовий 

статус жінок Іспанії. Існує достат-

ньо фактів, які свідчать про те, що 

захворювання шкіри обличчя по-

рушують як фізичний, так і емоцій-

ний стан, тому пацієнти постійно 

знаходяться в пошуку безпечного, 

ефективного та швидкого медич-

ного або косметичного засобу.

Шкала 
особливостей шкіри

Лікування видимих дефек-

тів шкіри забезпечує переваги 

емоційного стану пацієнта і, 

таким чином, покращує ЯК. 

Існує велика кількість методів 

оцінювання, які застосовуються 

в ході клінічних досліджень для 

визначення психологічного впливу 

стану шкіри та переваг, отриманих 

при лікуванні. Два найпопулярні-

ших методи – це ДІЯЖ (про який 

вже йшла мова на початку) та 

Опитувальник Skindex. Перший 

ЗАСТОСУВАННЯ КОСМЕТИЧНОГО КАМУФЛЯЖУ 
В ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ
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з методів включає опитування 

щодо регулярного застосування 

та оцінки ЯЖ пацієнтів із дерма-

тологічними захворюваннями. 

ДІЯЖ – це також рандомізоване 

контрольоване клінічне дослід-

ження у сфері дерматології, яке 

може застосовуватись у клінічній 

практиці для надання консуль-

тацій, здійснення оцінки та при-

йняття рішень щодо лікування. 

ДІЯЖ складається з 10 запитань, 

що стосуються сприйняття па-

цієнтом стану його шкіри та різ-

номанітних аспектів ЯЖ, до яких 

належать прояви симптомів, са-

мопочуття, щоденна діяльність, 

дозвілля, робота, навчання у 

школі, особисті та статеві відно-

сини, наявність побічних ефектів 

протягом останніх тижнів. Кожен 

пункт оцінюється за чотирибаль-

ною шкалою Likert (0 – ні/нечас-

то; 1 – рідко; 2 – часто; 3 – дуже 

часто). Бали кожного пункту 

(0–3) додаються (0–30). Чим вищий 

бал, тим більший вплив на ЯЖ. 

Опитувальник Skindex було 

розроблено для оцінки впливу 

шкірних захворювань на показ-

ник ЯЖ. Перший варіант цьо-

го методу включав 61 пункт, 

який полягав у самооцінці та 

охоплював різні аспекти життя 

людини, включаючи когнітив-

ні та соціальні наслідки, де-

пресію, страх, злість, фізичний 

дискомфорт та обмеження. 

Кожен пункт стандартизова-

ний від 0 (відсутній вплив) до 100 

(максимальний вплив). Цей метод 

було розроблено для визначення 

гостроти захворювання неза-

лежно від висновків терапевта. 

З часом кількість пунктів опиту-

вання скоротили до 16, в кож-

ному з них пацієнта запитують 

про вади, які вони відчувають, 

тобто симптоми, емоції та вплив 

на щоденне життя. Як ДІЯЖ, так 

і Skindex перекладені багатьма 

мовами та використовуються 

дослідниками для визначення 

та порівняння впливу на ЯЖ у різ-

них культурних середовищах. 

Також було розроблено різно-

манітні методи оцінки для кожно-

го захворювання шкіри окремо. 

Їх особливо часто застосовують 

у випадках наявного психоло-

гічного впливу для визначення 

емоційних переваг лікування на 

ЯЖ пацієнта. До таких захво-

рювань належить акне (Cardiff 

Acne Disability Index, Acne QoL, 

Assessment of the Psychological 

and Social Effects of Acne), псоріаз 

(Psoriasis Disability Index, Psoriasis 

Life Stress Inventory, Impact of 

Psoriasis Questionnaire), вітилі-

го (Patient Benefit Index), мела-

нодермія (Melasma QoL Scale) 

та вугрі (Rosacea Specific QoL). 

Хоча в ході кожного клінічного 

дослідження було зафіксовано 

зменшення проявів симптомів 

та психологічного впливу, існує 

потреба в розробці більшої кіль-

кості рандомізованих подвійних 

сліпих контрольованих дослід-

жень, які дають можливість за-

стосовувати дані опитування для 

решти захворювань (наприклад, 

хронічної екземи шкіри, яка спри-

чинює больові відчуття та пору-

шує нормальні функції, гострого 

атопічного дерматиту, що зумо-

влює свербіж та заважає під час 

сну і на роботі, а також захворю-

вань що уражують статеві органи, 

порушують сексуальне життя 

та спричинюють занепокоєння). 

Значення 
косметичного 
камуфляжу 
в лікуванні 
захворювань шкіри

Більшість пацієнтів, які при-

ходять на консультацію до де-

рматолога, вже спробували 

різні методи поліпшення стану 

шкіри. Як правило, такі пацієнти 

стійкі до терапії або відзнача-

ють рецидив після нетривалого 

поліпшення. Як наслідок, че-

рез деякий час вони втрачають 

довіру до спеціалістів та віру 

в можливе поліпшення стану 

шкіри. Такі люди бажають от-

римати негайний результат, 

більшості з них не вдається 

його досягти через відмову 

від місцевих методів лікування.

У більшості випадків швидкі 

заходи та косметичні процеду-

ри недоступні, а систематична 

місцева терапія потребує кіль-

кох тижнів чи місяців для досяг-

нення видимих результатів.

При проявах екземи можна 

досягти значного поліпшення при 

місцевому застосуванні корти-

костероїдів, кальцієвих інгібіторів 

чи навіть пом’якшуючих засобів 

шкіри обличчя. Проте прояви 

акне можуть погіршитись після 

початку лікування та потребують 

тривалішого періоду лікуван-

ня. Прояви вітиліго резистентні 

до таких методів лікування, як 

місцеві кортикостероїди, кальцієві 

інгібітори, лазерна та світлова 

терапія. Крім того, низка побіч-

них ефектів, що характерні для 

певних методів лікування, можуть 

обмежити термін застосування 

препаратів через раптовий ре-

цидив чи аномальну реакцію. 

При лікуванні вугрів можна до-

сягти швидкого результату після 

застосування пероральних про-

тизапальних засобів, наприклад, 

шкіри. Як правило, такі пацієнти

стійкі до терапії або відзнача-

ють рецидив після нетривалого 

поліпшення. Як наслідок, че-

рез деякий час вони втрачають

довіру до спеціалістів та віру 

в можливе поліпшення стану 

шкіри. Такі люди бажають от-

римати негайний результат,

більшості з них не вдається 



ЕС
ТЕ

ТИ
ЧН

А 
М

ЕД
ИЦ

ИН
А

10

№ 3 (33) / 2013

антибіотиків тетрациклінового 

ряду, місцевого застосування 

метронідазолу та/чи азелаїно-

вої кислоти. Проте еритема та 

телангіектазія не підлягають 

таким методам лікування та пот-

ребують багаторазового засто-

сування лазера (580–590 нм).

Застосування такого лазера 

в лікуванні еритеми, вугрів, роз-

ширення судин, росту гемангіом 

та телангіектазії, а також відкла-

день гемосидеріну, має позитивні 

результати. Проте ця терапія має 

такі побічні ефекти, як геморагіч-

не висипання, поширена еритема 

та гіперпігментація, тому це слід 

врахувати перед початком терапії.

Пацієнти часто незадоволені 

відсутністю методів, що дають 

швидкі результати. На сьогодні 

триває дискусія щодо плану-

вання терапевтичних режимів, 

необхідності періоду спосте-

реження та ретельного до-

тримання курсу лікування. 

Застосування декоративної 

косметики дозволяє швидко вип-

равити недоліки шкірних покривів 

та нормалізувати стан шкіри. Під 

час цієї техніки використовуються 

різні засоби, до яких належать 

тональні креми, основи та пудри, 

що при правильному застосуванні 

забезпечують значні позитивні 

видозміни. Ці спеціальні продукти 

відрізняються від звичайних кос-

метичних засобів, оскільки вони 

водостійкі та непрозорі, що доз-

воляє замаскувати такі складні 

ділянки шкіри, як шрами та дефек-

ти, що виникли після певних захво-

рювань. Крім того такі продукти 

мають багато відтінків, це дозво-

ляє підібрати тон в індивідуально-

му порядку. Крім того виробники 

пропонують продукти, що містять 

інгредієнти, які захищають шкіру 

від сонячних променів, запобіга-

ють ранньому процесу старіння 

та зменшують прояви запалення. 

Більшість таких засобів – гіпо-

алергенні, що особливо важливо 

для людей із такими чутливими 

станами шкіри, як вугрі та екзема. 

Можливо, основною перевагою 

застосування таких косметич-

них засобів є негайний результат 

та справжнє задоволення після 

застосування. Ці засоби також 

знаходяться у вільному продажу, 

не потребують значних витрат та 

особливих навичок застосування. 

Вибір 
косметичного продукту

Існує безліч виробників, які 

пропонують різні продукти для 

косметичного камуфляжу. Для 

визначення засобу, який найбіль-

ше підходить, слід оцінити тип 

шкіри пацієнта та наявні розлади. 

Далі слід врахувати особисті ба-

жання пацієнта та його можли-

вості (як фінансові, так і наявність 

вільного часу). Найкращий кос-

метичний камуфляж – доступний 

водостійкий засіб, простий у вико-

ристанні, тривалий, що виглядає 

природно і не подразнює шкіру. 

Кожен виробник пропонує унікаль-

ний продукт, і вибір залежить від 

особистих уподобань терапевта 

чи пацієнта. Людина може обрати 

продукт, враховуючи його доступ-

ність, ціну, наявні відтінки, проте 

терапевт може керуватись іншими 

характеристиками, наприклад, 

особливим складом чи забезпе-

ченням лікувального ефекту, або 

ж відсутністю побічних ефектів. 

Наприклад, екстракт кори верби 

лікує причину виникнення акне. 

Цей екстракт є природним дже-

релом інгредієнтів, що подібні 

до саліцилової кислоти, яка має 

такий же клінічний ефект, як 

і В-гідроксинова кислота, про-

те не викликає подразнення. 

Як відомо, саліцилова кисло-

та прискорює відновлення клітин 

шляхом відшарування (ефект 

гладенької шкіри), має антимік-

робні властивості, розчиняється 

в ліпідах, що сприяє глибокому 

проникненню. Також завдяки 

своїй ліпофільності екстракт кори 

верби (як і саліцилова кисло-

та) допомагає зменшити прояви 

акне, відшаровує шкіру та змен-

шує виділення шкірного сала. 

Популярні основи для 
косметичного камуфляжу

Основа для косметичного 

камуфляжу повинна мати мак-

симальний показник SPF (ок-

тиноксат 7,5%, октокрилін 5% 

та оксибензон 2%) і містити бі-

саболол та вітамін Е. Бісаболол 

добувають із ефірного масла 

ромашки (Matricaria recutita), яка 

має заспокійливу, протизапальну 

дію та антимікробні властивості. 

Вітамін Е, відомий антиокси-

дант, що захищає від запален-

ня, пом’якшує шкіру та сприяє її 

відновленню після ураження. 

Популярні продукти для 

косметичного камуфляжу 

включають праймери, основи, 

креми та пудри різних відтін-

ків. Ці продукти відзначають як 

некосмедогенні, не алергенні, 

без ароматизаторів та стійкі 

до 12 годин. Продукція має від-

повідати певному типу шкіри, 

наприклад, для шкіри із віковою 

пігментацією, темними цятками, 

почервонінням після процедур, 

ластовинням, темними колами 

під очима, гіперпігментацією, 

люпоїдним туберкульозом шкіри, 

вуграми, постопераційним почер-

вонінням, шрамами, судинною 

сіткою, татуюваннями, вітиліго 

і навіть неприродним кольором. 

Практичне 
застосування 
косметичного 
камуфляжу 

Терапевт із нанесення кос-

метичного камуфляжу – це спе-

ціально тренована людина, що 

розуміється на застосуванні 

макіяжу, а також може навчити 

пацієнта техніці нанесення. Біль-

шість спеціалізованих магазинів, 

що пропонують косметичні засоби, 

мають такого працівника, який 

може допомогти пацієнту підібрати 

правильний режим застосування 

продукції. Допомога косметичного 

терапевта дає ще одну можливість 

пацієнту застосовувати косме-

тичний камуфляж. Проте немає 

достатньої кількості спеціалістів, 

які могли б врахувати доступ-

ність продукту, вартість, техніки 

нанесення та різноманітні ситуа-

ції, що потребують застосування 

кількох продуктів різних вироб-

ників. Таким чином, існує бар’єр, 

що не дозволяє пацієнту досягти 

швидкого результату, оскільки 

дерматологи не мають достат-

ньо навичок, щоб застосовувати 

косметичний камуфляж, незва-

жаючи на великий попит на такі 

послуги. Слід також зазначити, 

що косметичні засоби рекомендо-

вано застосовувати як додаткові 

до медичних методів лікування, які 

дадуть видимі результати через 

деякий час. Більше того, необ-

хідно поглиблювати знання щодо 

використання клінічних методів.

Медичні засоби значною мірою 

впливають на ЯЖ та самопочут-

тя, і це повинно бути основним 

аспектом при прийнятті рішення 

щодо клінічного спостереження 

за пацієнтом, який страждає від 

дерматологічних захворювань. 

Клінічні дослідження 
щодо застосування 
косметичного камуфляжу 
при різноманітних 
захворюваннях шкіри

У ході трицентрового дослід-

ження, до якого було залучено 

понад 135 осіб, здійснено оцінку 

ЯЖ за місяць до та після застосу-

вання косметичного камуфляжу. 

Пацієнтам пропонували пройти 

опитування ДІЯЖ (без допомоги). 

Результати опитування були внесені 

до бази даних та підлягали статис-

тичному аналізу. До основних трьох 

діагностичних категорій належали 
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пігментація (гіперпігментація та 

гіпопігментація, n=24), наявність 

шрамів (n=18), васкулярні захво-

рювання шкіри (n=11). Було зафік-

совано суттєву різницю показників 

ДІЯЖ за місяць до та після засто-

сування косметичного камуфляжу 

(Р=0,0001). Середній показник ДІЯЖ 

до застосування становив 9,1 та 

5,8 – після застосування (вищий по-

казник свідчить про більший вплив 

на ЯЖ, максимальний показник 30). 

Значна кількість пацієнтів із високи-

ми показниками відчували тривогу, 

невпевненість, а також вплив захво-

рювань на дозвілля. Питання з най-

більшою зміною показників у про-

центному співвідношенні стосува-

лись впливу на статеве життя (85%) 

та відносини з оточуючими (73%). 

Автори дослідження прийшли 

до висновку, що наявність дефек-

тів шкіри значно впливає на пси-

хологічні порушення, які, в свою 

чергу, впливають на самооцінку, 

соціальні та сексуальні відноси-

ни, а також спроби знайти гідну 

роботу. Більше того, такі косме-

тичні препарати мають переваги 

застосування у клінічній практиці. 

У ході подібного дослідження 

було опитано 20 жінок із проб-

лемною шкірою (акне, n=8; вугрі, 

n=9; атрофічна еритема, n=2; вітилі-

го, n=1) за два тижні до початку за-

стосування декоративної косметики. 

Переносимість макіяжу була хоро-

шою та без побічних ефектів, пов-

ністю маскувався небажаний тон 

шкіри, в результаті поліпшувався 

зовнішній вигляд. Було зафіксовано 

значне зниження показника ДІЯЖ 

з 9,2 до 5,5 (Р=0,0009), що свідчить 

про підвищення показників ЯЖ. Ав-

тори дослідження прийшли до вис-

новку, що застосування декоратив-

ної косметики серед людей, що ма-

ють певні дерматологічні захворю-

вання, дає позитивні результати, 

добре переноситься, підвищує ЯЖ 

та повинно стати частиною ліку-

вальних заходів. Найпозитивніші 

зрушення було зафіксовано серед 

пацієнтів із акне (7,8 проти 2,8; 

Р=0,0078), подібні результати було 

отримано в ході дослідження засто-

сування декоративної косметики се-

ред пацієнтів із проявами цього за-

хворювання. Під час вищезгаданого 

дослідження автори обговорювали, 

чи варто дерматологу відмовляти 

пацієнтку від застосування декора-

тивної косметики, оскільки це може 

якимось негативним чином вплину-

ти на процес лікування. Вісімнад-

цять учасниць під час процесу ліку-

вання протягом 2-4 тижнів пройшли 

навчальний курс з користування 

косметикою, що розроблена для 

шкіри з акне, зі спеціалістом. Для 

оцінки гостроти проявів акне за два 

тижні до застосування косметич-

них засобів було проведено низку 

дослідів, до яких також входили 

опитування (Skindex-16, General 

Health Questionnaire 30, World Health 

Organization QoL-26, Profile of Mood 

States, and the State-Trait Anxiety 

Inventory). Було зафіксовано значне 

зниження проявів акне, а також 

показників відчуження, триво-

ги, депресії. Автори дослідження 

стверджують, що акне так само 

порушує нормальне життя пацієнта, 

як і хронічні запальні захворювання 

шкіри, наприклад, атопічний дер-

матит. Це є ще однією причиною 

лікування цього захворювання та 

застосування косметичних засобів. 

Під час ще одного дослідження 

вивчались відповідні інструкції для 

дерматологів, які стосуються дог-

ляду за обличчям та поліпшення 

ЯЖ пацієнтів із акне. У більшості 

випадків розглядались дермато-

логічні захворювання та вплив 

косметичного камуфляжу на ЯЖ 

при вітиліго. Результати кожного 

з досліджень свідчать про поліп-

шення показників ДІЯЖ. Серед па-

цієнтів із вітиліго було зафіксовано 

відчуття тривоги та невпевненості 

в собі (згідно з найвищим показни-

ком ДІЯЖ ≥10) та поліпшення ЯЖ 

після застосування декоративного 

камуфляжу порівняно з рештою 

захворювань, що розглядались. 

На відміну від досліджень, що вив-

чали застосування косметичного 

камуфляжу при вітиліго та акне, 

а також його впливу на ЯЖ, не було 

проведено відповідних досліджень 

щодо використання таких методів 

при вуграх, меланодермії, псоріазі 

чи гемангіомі. Проте доступні доку-

менти, згідно з якими застосування 

декоративного камуфляжу позбав-

ляє від дефектів та поліпшує ЯЖ. 

Таким чином існує необхідність оцін-

ки використання таких методів при 

дерматологічних захворюваннях, 

особливо у поєднанні з традиційни-

ми терапевтичними заходами, ос-

кільки така техніка дозволяє досяг-

ти задоволеності та довіри пацієнта. 

Камуфляжна терапія є механіз-

мом, що дає швидкий результат 

для пацієнта, і повинна стати 

одним із методів лікування. Біль-

шість вважають її субмедичним 

засобом, який надається у спе-

ціалізованих клініках. Необхідно, 

щоб дерматологи запропонували 

вибір пацієнту, який дає швидкий 

результат. Крім того, дослідження 

свідчать про швидке покращення 

ЯЖ, на початковому етапі лікуван-

ня застосування косметики підви-

щує відчуття задоволення пацієнта 

та покращує клінічні результати. 

Поглиблення знань щодо застосу-

вання косметичного камуфляжу 

дає додаткові переваги для па-

цієнтів із проблемами шкіри, які 

створюють додатковий емоційний 

стрес, допомагає поглибити довіру 

пацієнта до лікаря, покращити ЯЖ 

та дотримання режиму лікування. 
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