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Tenul nostru are nevoie de îngrijire în fiecare zi, 
pentru a-l ajuta să-şi păstreze caracteristicile o perioadă 
de timp cât mai lungă sau pentru a putea corecta 
anumite imperfecţiuni. Metodele utilizate pentru 
realizarea acestor deziderate pot fi mai simple sau 
mai complexe, mai invazive sau mai puţin invazive. În 
toate situaţiile însă, o îngrijire corectă a tenului ajută la 
ameliorarea substanţială a aspectului său şi la păstrarea 
stării sale de sănătate.

Cu siguranţă că multe persoane cunosc cele mai 
importante etape necesare pentru îngrijirea tenului, 
însă rezultatele nu sunt întotdeauna cele aşteptate. 
Această situaţie poate să apară deoarece frecvent nu se 
utilizează produsele cele mai potrivite, întrucât alegerea 
lor se poate dovedi dificilă datorită ofertei extrem de 
variate existente în prezent în România.   

În aceste condiţii, răspunsul se poate găsi în 
efectuarea unei dermoanalize. Aceasta combină 
metodele moderne, computerizate, de investigare a 
tenului cu cele clasice. Astfel, printr-o serie de întrebări 
şi prin observaţie vizuală, alături de rezultatele 
măsurătorilor obiective, este posibilă stabilirea exactă 
a stării pielii la un moment dat şi selectarea produselor 
celor mai potrivite condiţiei pielii la acel moment. La 
fel de importantă este şi posibilitatea urmăririi în timp 
a efectelor produselor de îngrijire recomandate, prin 
repetarea analizei la diferite intervale de timp. 

În ce constă o dermoanaliză?

Pentru a stabili exact contextul în care se găseşte 
un ten într-un anumit moment, dermoanaliza începe 
cu un scurt interviu adresat persoanei, pentru a obţine 

informaţiile subiective, particulare fiecăreia. 

Aceste informaţii vor completa rezultatele 
măsurătorilor obiective ce sunt efectuate în vederea 
caracterizării rapide şi precise a tenului, prin 
determinarea următorilor parametri ai pielii: gradul de 
hidratare, cantitatea de sebum existentă la suprafaţa 
pielii şi  elasticitatea pielii. 

Toate măsurătorile se realizează la suprafaţa pielii, 
prin contactul unor sonde specifice cu suprafaţa sa, 
permiţând nu numai precizarea unei anumite condiţii, ci 
şi cuantificarea condiţiei respective. 

De exemplu, se poate suspecta un grad redus de 
hidratare examinând aspectul pielii - când este rugoasă, 
aspră sau sunt prezente mici scuame la suprafaţa sa - 
fără a putea preciza exact cât este de uscată. 

Sonda permite înregistrarea exactă a nivelului de 
hidratare a straturilor superficiale ale pielii, la o distanţă 
de 10 – 20  m de la suprafaţa sa, care este înregistrat ca 
medie a măsurătorilor efectuate în patru regiuni diferite 
ale tenului. 

Un nivel bun de hidratare a straturilor superficiale 
ale pielii este esenţial pentru ca pielea să-şi poată 
exercita corespunzător principala sa funcţie, cea de 
protecţie, prin care nu permite nici pierderea excesivă de 
apă, nici penetrarea unor agenţi nedoriţi.

Similar, un anumit grad de luciu existent la 
suprafaţa pielii poate sugera un ten cu tendinţă grasă, 
dar numai înregistrând exact valoarea sebumului de la 
suprafaţa tenului se va putea adopta metoda potrivită 
de corectare şi produsele adecvate.Valoarea înregistrată 
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este media a două măsurători efectuate în două regiuni diferite 
ale tenului. 

Elasticitatea pielii este în strânsă legătură cu vârsta 
biologică a tenului. Datorită moştenirii genetice pe care 
fiecare dintre noi o are, dar şi modului de viaţă al fiecăruia 
dintre noi, nu toţi îmbătrânim la fel. La unele persoane 
acest proces apare relativ rapid, la vârste uneori sub 
30 ani. Înregistrarea valorilor de elasticitate ajută la 
depistarea precoce a acestei tendinţe de îmbătrânire şi la 
recomandarea produselor anti-aging necesare. 

La finalul testului va fi afişat rezultatul dermoanalizei 
efectuate, iar programul de calculator va selecta dintr-o 
bază de date existentă produsele care ar fi potrivite pentru 
toate etapele de îngrijire a tenului. Recomandarea finală 
va avea în vedere atât aspectele care trebuie tratate, cât şi 
preferinţele persoanei.

  Pregătirea tenului în vederea examinării.

Pentru o evaluare corectă a tenului este important ca 
acesta să fie pregătit în prealabil. Pregătirea constă în efectuarea 
demachierii cu o oră şi jumătate - două ore înainte de efectuarea 
testului. Demachierea se realizează cu ajutorul produselor utilizate de 
obicei, fără a mai aplica niciun alt produs cosmetic pe ten. Efectuarea 
măsurătorilor înainte de acest interval ar duce la rezultate inexacte, la 
fel şi în cazul în care pe ten se aplică produse cosmetice, situaţie în care 
se evaluează nu caracteristicile tenului, ci efectele produsului cosmetic 
respectiv. 

În concluzie, în aceste momente în care în toate domeniile există 
preocuparea pentru precizie şi acurateţe, dermoanaliza vine în sprijinul 
persoanelor preocupate de calitatea tenului lor, ajutând la identificarea 
problemelor specifice tenului şi la rezolvarea acestora. 
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