
EΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ LA ROCHE-POSAY
ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
Το Ιαματικό Κέντρο La Roche-Posay υποδέχεται κάθε 
χρόνο ογκολογικούς ασθενείς, προσφέροντας 
ανακουφιστικές δερματολογικές θεραπείες που 
συμβάλλουν στην επανόρθωση του δέρματος και 
στη σωματική και ψυχολογική ανάρρωση 
των ασθενών.

Επιπλέον, το 2013 η La Roche-Posay δημιούργησε μια 
ομάδα εργασίας δερματολόγων και ογκολόγων που 
ειδικεύονται στη θεραπεία του καρκίνου και στις 
δερματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες της 
θεραπείας, την ομάδα «ΕSKIMO (Εuropean SKIn 
Management in Oncology), με στόχο την ανεύρεση και 
καθιέρωση δερματολογικών λύσεων που απαντούν 
στις ειδικές ανάγκες των ασθενών με καρκίνο.

 

Tα θετικά αποτελέσματα σε ογκολογικούς 
ασθενείς έχουν αποδειχτεί ήδη με  6 
δημοσιεύσεις.

ESKIMO GROUP

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι προσβάλλονται 
από καρκίνο και, ευτυχώς, όλο και περισσότεροι θεραπεύονται. 

Χάρη στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ιατρική, έχουν προκύψει 
νέες θεραπείες, που οδηγούν σε μια πιο στοχευμένη προσέγγιση κατά 
του καρκίνου.

Οι θεραπείες και τα φάρμακα ενάντια στον καρκίνο, παρόλο που 
γίνονται όλο ένα και πιο αποτελεσματικά, μπορεί να προκαλέσουν 
κάποιες δυσάρεστες προεκτάσεις, δηλαδή «ανεπιθύμητες ενέργειες» 
που ευτυχώς είναι παροδικές.  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ 
Στη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου μπορεί να εμφανιστούν 
αντιδράσεις σε διάφορα όργανα του σώματος, μεταξύ των οποίων και 
στο δέρμα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες στο δέρμα αφορούν τόσο στην 
εμφάνιση, όσο και στην αίσθηση για τον ίδιο τον ασθενή.

Η τραχύτητα, η αίσθηση τραβήγματος, ο κνησμός, το ξεφλούδισμα, 
ακόμη και η αίσθηση καύσου είναι μερικά από τα συμπώματα που 
μπορεί να νιώσουν οι ασθενείς.

Με τη σωστή καθοδήγηση και φροντίδα μερικά από τα συμπτώματα 
που μπορεί να νιώσουν οι ασθενείς στο δέρμα μπορούν να μειωθούν, 
με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η ψυχολογία και αυτοπεποίθηση των 
ασθενών, να βελτιωθεί η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής τους. 

Η εμπειρία και η γνώση των εργαστηρίων La Roche-Posay βρίσκεται 
συγκεντρωμένη στον οδηγό που κρατάτε στα χέρια σας για να σας 
παρέχει συμβουλές για τη φροντίδα του ευαίσθητου δέρματος κατά τη 
διάρκεια τη θεραπείας.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΕΡΜΑ 
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Συμβουλές φροντίδας του δέρματος για τη βελτίωση
της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής

του ασθενούς.

Για οποιαδήποτε απορία, 
συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.

Μάθετε περισσότερα στο 
www.larocheposay.gr

#ΒyYourSideDuringCancer

ΕΙΜΑΣΤΕ
ΔΙΠΛΑ

ΣAΣ



KAΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Η φροντίδα του δέρματος με εξειδικευμένα προϊόντα προλαμβάνει
και απαλύνει τα συμπτώματα ευαισθησίας και δυσανεξίας που μπορεί 
να προκληθούν στο δέρμα από τη θεραπεία κατά του καρκίνου. 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ήδη καλλυντικά μπορεί να πρέπει να 
αλλάξετε τη συνηθισμένη σας ρουτίνα. Σε περίπτωση που δε 
χρησιμοποιείτε, υιοθετήστε ένα βασικό πρόγραμμα φροντίδας για να 
βοηθήσετε το δέρμα να αντεπεξέλθει καλύτερα στη θεραπεία.

Τα προϊόντα φροντίδας που θα επιλέξετε, πρέπει να είναι φιλικά προς 
το ευαισθητοποιημένο δέρμα. Όσο λιγότερα είναι τα συστατικά στη 
σύνθεση, τόσο το καλύτερο! 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
Ενυδάτωση Προσώπου 

ΤΟLERIANE ULTRA
Εντατική καταπραϋντική και ενυδατική φροντίδα για την 
ευαίσθητη επιδερμίδα. 0% Συντηρητικά / Paraben / Άρωμα 
/ Αλκοόλη* / Χρωστικές / Λανολίνη / Υποαλλεργικό / 40ml 

LIPIKAR SYNDET AP+
Εξαιρετικά απαλή κρέμα καθαρισμού για αναπλήρωση 
λιπιδίων. XΩΡΙΣ Σαπούνι / Άρωμα / Paraben. / Υποαλλεργικό
200ml και 400ml με αντλία.

Καθαρισμός Σώματος

Eνυδάτωση Σώματος

LIPIKAR BAUME AP+
Κρέμα εντατικής ενυδάτωσης και αναπλήρωσης λιπιδίων 
κατά των ερεθισμών και του κνησμού. Πλούσια, ενυδατική 
υφή βαλσάμου. XΩΡΙΣ Άρωμα / Paraben. / Υποαλλεργικό
200ml και 400ml με αντλία.

ISO UREA
Καταπραϋντικό, ενυδατικό γαλάκτωμα σώματος με Ουρία. 
XΩΡΙΣ Paraben / Υποαλλεργικό / 200ml και 400ml με αντλία.

Αν υποβάλλεστε σε ακτινοθεραπεία εφαρμόστε την κρέμα μετά το
τέλος της συνεδρίας και όχι πριν.  

ANTHELIOS 
ULTRA CREAM SPF 50+ 
Αντηλιακή κρέμα πολύ υψηλής προστασίας για το πρόσωπο.
Κατάλληλη και για το περίγραμμα των ματιών. Πολύ ανθεκτική
στο νερό. ΧΩΡΙΣ Άρωμα / Paraben / 50ml

Αν υποβάλλεστε σε ακτινοθεραπεία, δώστε ακόμη μεγαλύτερη
προσοχή στην αντηλιακή προστασία, καθώς ακόμη και αρκετά
χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας ενδέχεται το δέρμα να
παρουσιάσει επιπλέον ευαισθησία.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Οι θεραπείες του καρκίνου αυξάνουν συνήθως την ευαισθησία του 
δέρματος στην ηλιακή ακτινοβολία. Χρησιμοποιείτε πάντα αντηλιακό 
ευρέος φάσματος UVB/UVA με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας (50+).

ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Ανάπλαση, Καταπράυνση, Προστασία

CICAPLAST BAUME B5 
Κρέμα ανάπλασης με καταπραϋντική δράση. Πλούσια, ενυδατική υφή 
βάλσαμου. XΩΡΙΣ Paraben / Άρωμα / Λανολίνη. / Υποαλλεργικό / 40ml και 100ml

Αναζωογόνηση & Καταπράυνση                            

ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΝΕΡΟ LA ROCHE-POSAY  
Καταπραϋντικό και αντιοξειδωτικό, το Ιαματικό Νερό λειτουργεί 
ως ασπίδα προστασίας στο ευαίσθητο και καταπονημένο δέρμα.
150ml και 300ml

Αν υποβάλλεστε σε ακτινοθεραπεία και νιώθετε κάψιμο ή το δέρμα
σας παρουσιάζει ερυθρότητα, χρησιμοποιήστε το σπρέι ιαματικού
νερού αμέσως μετά τη συνεδρία. Ψεκάστε απευθείας στο δέρμα και
αφήστε να απορροφηθεί.

Εφαρμόστε δύο φορές την ημέρα στις 
ερεθισμένες περιοχές στο σώμα, το
πρόσωπο ή/και τα χείλη.


