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Bệnh á sừng là căn bệnh da liễu mãn tính, có xu hướng tái
phát nhiều lần. Bệnh gây ra những tổn thương ngoài da
cùng tình trạng bong tróc, nứt nẻ. Không dừng lại ở đó, á
sừng còn tiềm ẩn nguy cơ gây bội nhiễm, hoại tử vô cùng
nguy hiểm. Tìm hiểu kiến thức về triệu chứng, nguyên
nhân gây bệnh giúp bạn đọc sớm tìm được phương pháp
phòng và điều trị bệnh hiệu quả.  

Bệnh á sừng là gì, có lây nhiễm qua
đường tiếp xúc không?

Á sừng có tên gọi tiếng Anh là Dermatitis Plantaris Sicca. Đây là
một dạng bệnh của viêm da cơ địa gây ra tình trạng khô, nứt
nẻ, bong tróc ngoài da. Tình trạng á sừng xuất hiện khi lớp
sừng ngoài da đang chuyển hóa dở, vẫn đang còn nhân và
chưa nguyên sinh. Làn da thường bị ảnh hưởng là ở tay, chân,
da đầu… Y học hiện đại khẳng định rằng, nguyên nhân dẫn
đến á sừng không phải do virus hay vi khuẩn truyền nhiễm gây
nên. Từ đó có thể khẳng định bệnh không lây qua đường tiếp
xúc hay dùng chung đồ đạc. Việc chăm sóc người bệnh cũng



như các sinh hoạt khác khi mắc bệnh á sừng có thể thực hiện
bình thường mà không nên quá lo lắng về sự lây nhiễm.

Tình trạng á sừng xuất hiện khi lớp sừng ngoài da đang chuyển hóa dở, vẫn đang còn nhân và chưa nguyên
sinh

Tuy vậy, chúng ta cũng không nên chủ quan trước bệnh lý da
liễu này. Á sừng gây ra vô vàn những bất tiện trong sinh hoạt
vì các triệu chứng khó chịu ngoài da. Đặc biệt nếu không điều
trị đúng cách người bệnh còn phải đối mặt với tình trạng da bị
nhiễm trùng, bội nhiễm,.. Lúc này nguy cơ làn da bị sẹo vĩnh
viễn rất cao. Đặc biệt hơn nữa trường hợp á sừng ở chân tay
quá nặng còn khiến xương khớp bị tổn thương.

Triệu chứng bệnh á sừng

Á sừng thường gây ra các tổn thương ở nhiều vùng da khác
nhau trên cơ thể. Triệu chứng phổ biến của bệnh có thể kể đến



như da bị khô, sần sùi đi kèm cảm giác ngứa ngáy. Giai đoạn
bệnh chuyển biến nặng người bệnh còn thấy các dấu hiệu như
cơ thể mệt mỏi, làn da nứt nẻ đến chảy máu, xuất hiện mụn
nước… Ngoài ra, ở mỗi khu vực da bị bệnh, triệu chứng có thể
có những thay đổi khác nhau:

Á sừng da đầu

Bệnh á sừng da đầu dễ bị nhầm lẫn với hiện tượng gàu da
đầu. Với á sừng, các vảy khô thường xếp lớp và hình thành
từng mảng trên da. Đặc biệt lớp vảy dễ bong, đặc biệt là khi
thời tiết quá khô hanh. Bệnh đôi khi đi kèm tình trạng ngứa lan
rộng ra vùng da bên cạnh. Á sừng da đầu dễ gây ra rụng tóc,
do tổn thương khiến nang tóc bị ảnh hưởng. Tóc không được
nuôi dưỡng tốt dẫn đến suy yếu và dễ gãy rụng. Ngoài ra, khi
bị bệnh tuyến bã nhờn ở da đầu cũng bị ảnh hưởng gây ra
cảm giác ẩm ướt ở chân tóc.

https://www.tapchidongy.org/a-sung-da-dau.html
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Á sừng da đầu dễ gây ra rụng tóc, do tổn thương khiến nang tóc bị ảnh hưởng

Á sừng ngón tay

Ngoài những triệu chứng chung của bệnh, á sừng ngón tay
còn gây ra những tổn thương ngoài da như:

• Các tổn thương thường ở vùng da bàn tay, ngón tay, các đầu
ngón tay…

• Da khô, sần sùi và dễ bong vảy. Tình trạng bệnh á sừng ở
tay nghiêm trọng hơn ở khu vực da có nếp gấp, dễ gây ra
chảy máu.

• Da dễ xuất hiện mụn nước hơn

Tổn thương khiến các cơ ngón tay hoạt động không linh hoạt,
bất tiện trong sinh hoạt. Ngoài ra, tay còn là nơi thường xuyên
phải tiếp xúc với vật dụng, hóa chất tẩy rửa nên có nguy cơ
cao bị nhiễm trùng nặng nề.

https://www.tapchidongy.org/benh-a-sung-o-tay.html
https://www.tapchidongy.org/benh-a-sung-o-tay.html
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Tay là nơi thường xuyên phải tiếp xúc với vật dụng, hóa chất tẩy rửa nên có nguy cơ cao bị nhiễm trùng
nặng nề

Bệnh á sừng ở chân

Triệu chứng của á sừng ở chân khá dễ nhận biết. Về cơ bản,
biểu hiện của bệnh bao gồm:

• Da ở ngón chân gan bàn chân, đặc biệt là gót chân thô ráp,
dễ đỏ

• Có biểu hiện nứt nẻ đến chảy máu nhất là vào mùa lạnh

• Da dễ bong theo từng mảng lớn

• Á sừng ở chân gây cản trở việc đi lại, nhiều trường hợp nặng
còn gây ảnh hưởng đến các khớp

Bệnh á sừng ở trẻ em

Làn da của trẻ còn non nớt khiến các triệu chứng á sừng rõ rệt
hơn. Ở trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, vị trí da dễ mắc bệnh là da đầu
ngón tay, chân… Sau đó tổn thương dễ lan rộng ra các vùng da
khác.

https://www.tapchidongy.org/benh-a-sung-o-chan.html
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Bệnh á sừng có thể ảnh hưởng đên sức khỏe của trẻ nhỏ

Mức độ chuyển biến của bệnh cũng nhanh chóng khiến da trẻ
dễ nứt toác và chảy máu. Tình trạng mụn nước li ti xuất hiện
nhiều ở vùng da bị bệnh.

TÌM HIỂU CỤ THỂ

Bệnh á sừng ở trẻ em: Nguyên nhân, biểu hiện và cách điều
trị

Các nguyên nhân gây nên bệnh á sừng

Hiện nay, rất khó để xác định được nguyên nhân chính xác gây
nên á sừng. Nhưng nhiều nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng,
những yếu tố sau đây có thể tác động và khiến bệnh bùng
phát:

• Do di truyền: Có đến gần 50% trẻ mắc bệnh á sừng khi
trong gia đình có bộ mẹ hay ông bà mắc bệnh. Yếu tố di

https://www.tapchidongy.org/benh-a-sung-o-tre-em.html
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truyền là một trong những nguyên nhân chính khiến bệnh
bùng phát.

• Yếu tố dinh dưỡng: Thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết
như vitamin A,C,D,E… ảnh hưởng đến sức khỏe làn da. Các
chất dinh dưỡng còn góp phần quan trọng trong việc hình
thành, hỗ trợ các hoạt động thường ngày của con người.

• Do yếu tố thời tiết: Biểu hiện của á sừng thường bùng phát
và nghiêm trọng hơn vào mùa đông, khi thời tiết khô hanh.
Nhiệt độ khi này thấp khiến độ ẩm trên da thấp do mất nước
và trở nên khô, nhạy cảm hơn.

• Cơ địa quá nhạy cảm: Một số người có cơ địa nhạy cảm, hệ
miễn dịch yếu dẫn đến việc làn da dễ kích ứng hơn.

• Tiếp xúc với môi trường ô nhiễm và hóa chất độc hại: Khi
thường xuyên phải tiếp xúc với chất tẩy rửa, hóa chất độc hại
trong sinh hoạt hàng ngày, làn da sẽ bị tàn phá và suy yếu.
Các vi khuẩn dễ xâm nhập, gây kích ứng và khiến á sừng
bùng phát.



Các nguyên nhân khiến bệnh bùng phát

Căn bệnh á sừng có chữa khỏi hoàn
toàn được không?

Với biểu hiện bệnh thường xuyên tái phát, nhiều người lo lắng
không biết có thể chữa khỏi dứt điểm bệnh á sừng không?
Hiện nay để tìm được phương pháp chữa bệnh tận gốc không
tái phát 100% là rất khó. Tuy vậy người bệnh vẫn có thể ngăn
chặn tối đa khả năng á sừng tái phát sau khi điều trị bằng
nhiều cách. Trước hết, người bệnh nên sớm phát hiện và được
điều trị sớm, khi bệnh mới ở giai đoạn khởi phát. Bên cạnh đó
nên kết hợp chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng khoa học để ngăn
chặn bệnh bùng phát. Cách điều trị hiệu quả, ngoài việc cải



thiện được triệu chứng ngoài da thì cũng cần đẩy lùi căn
nguyên gây bệnh. Khi các tác nhân gây bệnh từ bên trong
không còn ảnh hưởng, sức đề kháng được cải thiện sẽ giảm
được tỷ lệ tái phát á sừng.

Hiện nay để tìm được phương pháp chữa bệnh tận gốc không tái phát 100% là rất khó

Bệnh á sừng và cách chữa

Các cách chữa bệnh á sừng hiện nay rất đa dạng. Trong số
đó,bạn đọc có thể tham khảo những phương pháp đang được
nhiều người lựa chọn dưới đây:

Chữa bệnh á sừng tại nhà bằng bài thuốc dân gian

https://www.tapchidongy.org/cach-chua-benh-a-sung.html
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Phương pháp dân gian chữa bệnh có ưu điểm tiện lợi, dễ thực
hiện và lành tính. Tuy nhiên cách này chỉ nên áp dụng khi bệnh
mới khởi phát, triệu chứng còn nhẹ. Người bệnh cũng nên cẩn
trọng giữ vệ sinh cho làn da trong quá trình thực hiện phương
pháp này.

• Cách chữa bệnh á sừng bằng lá lốt: Lá lốt tươi đem cắt nhỏ
rồi đun nước uống hoặc giã nhuyễn đắp ngoài da.

• Cây vòi voi làm thuốc chữa á sừng: Lá vòi voi rửa sạch đem
giã cùng muối. Vệ sinh da rồi đắp lá vòi voi lên. Dùng băng
cố định để qua đêm. Sáng hôm sau tháo ra rửa lại với nước
ấm.

• Chữa á sừng tại nhà bằng lá trầu không: Có thể đun nước
trầu không uống hàng ngày hoặc đun nước để tắm. Phần bã
lá tận dụng để giã nát đắp ngoài da.

• Chữa á sừng hiệu quả bằng lá đinh lăng: Dùng 1 nắm lá
đinh lăng rửa sạch rồi đun sôi với nước. Dùng phần nước này
để ngâm, rửa vùng da bị bệnh.

• Chữa á sừng bằng tỏi: Giã nhuyễn tỏi, thấm lên đầu tăm bôi
phần nước cốt để bôi ngoài da.

https://www.tapchidongy.org/chua-a-sung-bang-la-dinh-lang.html
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Phương pháp dân gian chữa bệnh có ưu điểm tiện lợi, dễ thực hiện và lành tính

Thuốc chữa bệnh theo y học hiện đại

Khi lựa chọn điều trị á sừng theo Tây y, người bệnh sẽ được kê
đơn dựa trên tình trạng bệnh. Liều lượng của thuốc có thể thay
đổi tùy từng đối tượng. Ở giai đoạn cận lâm sàng, bệnh nhân
được xét nghiệm soi da để có kết luận chính xác về bệnh.
Thuốc chữa bệnh á sừng thường được bào chế dưới dạng bôi
hoặc uống. Một số nhóm thuốc tiêu biểu gồm:

• Acid salicylic: Thường có dạng thuốc bôi ngoài, giúp làm lớp
sừng nhanh bong, hạn chế tình trạng sừng hóa của da, làm
mềm da… Ngoài ra, có thể sử dụng thuốc để sát trùng, ngừa
vi khuẩn. Bạn cần cẩn trọng khi sử dụng và tuân thủ chỉ định
của bác sĩ bởi thuốc có tác dụng phụ gây mòn da.

• Hoạt chất corticoid: Gentrisone, fucicort… Có thể dùng dạng
bôi hoặc uống. Tác dụng là chống viêm, ngừa phù nề, hạn
chế quá trình sừng hóa. Nhóm thuốc bôi chứa corticoid còn

https://www.tapchidongy.org/thuoc-chua-benh-a-sung.html
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giảm ngứa ngáy, bong tróc da do á sừng gây nên.

• Thuốc kháng sinh, kháng nấm: Dùng dạng bôi để hạn chế sự
lan rộng của tổn thương do á sừng gây ra. Dạng uống chỉ
được chỉ định khi bệnh nặng, xuất hiện tình trạng nhiễm
khuẩn da. Liều dùng từ 7 – 10 ngày. Dùng quá liều có thể
ảnh hưởng chức năng gan thận và nhiều tác dụng phụ nguy
hại khác.

• Kem dưỡng ẩm: Giúp làm mềm da đặc biệt là vùng da bị
sừng hóa. Tác dụng khác của kem dưỡng ẩm là làm da mềm
hơn và giảm ngứa. Nhóm kem bôi có công dụng dưỡng da
giúp da mềm mại hơn.

• Nhóm thuốc giảm đau (Paracetamol, Diclofenac, Ibuprofen…)
chỉ được bác sĩ chỉ định khi bệnh quá nặng, da bị đau rát khó
chịu bất thường.

hi lựa chọn điều trị á sừng theo Tây y, người bệnh sẽ được kê đơn dựa trên tình trạng bệnh



Lưu ý khi dùng thuốc Tây: Không tự ý mua và sử dụng thuốc
nếu không có chỉ định của bác sĩ. Thuốc Tây dễ gây hiện tượng
nhờn thuốc và nhiều tác dụng phụ nguy hiểm do đó cần hết sức
cẩn trọng. Trong quá trình điều trị nếu xuất hiện biểu hiện bất
thường, bệnh nhân nên ngừng thuốc ngay và đến thăm khám
và xử lý ở các cơ sở y tế kịp thời.

Đông y điều trị bệnh bằng thảo dược thiên nhiên

Đông y  cho rằng á sừng xuất hiện do sự sự suy giảm chức
năng điều hòa và thải độc của gan và rối loạn khí huyết trong
cơ thể. Độc tố tích tụ lâu ngày làm khí huyết rối loạn, tạng phủ
bị tổn thương. Bệnh gây ra tình trạng viêm nhiễm, khô ráp
thậm chí nứt nẻ, bong vẩy ngoài da.Theo nguyên lý chữa bệnh
của Đông y, cần điều trị từ căn nguyên bệnh, đồng thời kết
hợp cải thiện triệu chứng. Nhờ đó cách này đảm bảo hiệu quả
lâu dài và hạn chế khả năng bệnh tái phát. Nhằm chữa bệnh
triệt để trước hết cần loại bỏ căn nguyên gây bệnh. Thuốc
Đông y giúp đào thải độc tố, điều hòa khí huyết và bồi bổ chức
năng gan, thận. Khi này hệ miễn dịch của cơ thể cũng được cải
thiện. Nhờ những điều trên, làn da được loại bỏ các triệu
chứng, sức khỏe ổn định, chống lại được các tác nhân gây
bệnh… Các bài thuốc từ y học cổ truyền có thành phần từ thảo
dược thiên nhiên, bởi vậy nên lành tính và không có tác dụng
phụ. Một số phương thuốc chữa bệnh nổi tiếng gồm có:

• Bài thuốc với ké đầu ngựa



Ké đầu ngựa, hỏa ma nhân, sinh địa, huyền sâm, hà thủ ô lấy
mỗi vị 12gr. Sắc lấy nước uống hàng ngày. Công dụng giải
độc,mát gan, tăng sức đề kháng của cơ thể. Sử dụng đều sẽ
thấy triệu chứng á sừng được cải thiện rõ rệt

• Bài thuốc Kinh phòng bại độc tán với kim ngân hoa 

Kim ngân hoa, thổ phục linh, bồ công anh mỗi vị 12gr, thêm
10gr khô sâm, 8gr phòng phong, 8gr bạch tiên bì, 8gr chỉ xác,
8gr liên kiều, 8gr khương hoạt, 8gr hoàng liên, 8gr xuyên
khung, 8gr kinh giới, 8gr hoàng cầm, 8gr độc hoạt, 8gr sài hồ,
6gr cát cánh, 4gr cam thảo.

• Thanh bì dưỡng can thang chữa á sừng

Thanh bì dưỡng can thang được phát triển dựa trên thuốc Trợ
tạng bì của Hải Thượng Lãn Ông. Đây là bài thuốc được phối
kết hợp giữa 3 chế phẩm: thuốc uống, thuốc bôi và thuốc
ngâm rửa.

• Thuốc uống gồm thành phần: Bạch linh, ké đầu ngựa, phục
linh, đơn đỏ, kim ngân hoa… Tác dụng đào thải độc tố, nâng
cao sức đề kháng, chống dị ứng từ bên trong.

• Thuốc bôi gồm đương quy, đơn đỏ, kim ngân hoa, sa tử
đằng,… Làm lành tổn thương, ngăn vùng da bị bệnh lan
rộng.

• Dạng ngâm rửa có thành phần từ mò trắng, ô liên rô, khổ



sâm, đơn đỏ, hoàng liên,.. Có công dụng sát khuẩn triệt để.

Thuốc Đông y lành tính và hiệu quả dứt điểm. Tuy nhiên, thuốc
sẽ có tác động từ từ, tận gốc nên cần kiên trì sử dụng. Ngoài
ra, người bệnh cũng cần  tuân thủ chỉ định của bác sĩ để có
hiệu quả điều trị  cao nhất.

Các bài thuốc từ YHCT có thành phần từ thảo dược thiên nhiên, bởi vậy nên lành tính và không có tác dụng
phụ

Khi bị bệnh á sừng cần kiêng ăn gì và nên ăn gì?

Khi bị á sừng người bệnh nên có chế độ dinh dưỡng hợp lý.
Một số thực phẩm nên kiêng khi bị bệnh gồm:

• Tránh xa hải sản gây kích ứng,  đậu phộng, trứng…

• Không nên ăn các thực phẩm được chế biến có nhiều chất
phụ gia, dầu mỡ và có vị cay nóng.



• Nói không với rượu, bia cũng như đồ uống có chứa cồn, chất
kích thích…

Trái lại, những đồ ăn sau đây rất tốt cho người bệnh viêm da
nói chung và á sừng nói riêng:

• Rau,củ quả, đặc biệt là các loại rau xanh, chứa nhiều vitamin
tốt cho da.

• Nhóm thực phẩm giàu omega-3 như cá biển, ngũ cốc giàu
chất xơ giúp  tăng khả năng chống viêm.

• Uống đủ nước mỗi ngày để làn da được duy trì độ ẩm, mịn
màng, có độ đàn hồi tốt.

Khi bị á sừng người bệnh nên có chế độ dinh dưỡng hợp lý

Bên cạnh việc tìm ra phương pháp chữa bệnh phù hợp, người
bệnh cũng còn cần lưu ý một số vấn đề như:



• Không nên để da bị chà xát quá mạnh, dùng tay gãi lên da…

• Hạn chế tiếp xúc với các chất gây kích ứng, chất tẩy rửa mà
không có găng tay hay đồ bảo hộ.

• Không dùng sữa tắm hay xà phòng có độ tẩy rửa cao

• Luôn giữ ẩm và vệ sinh cho da sạch sẽ

• Giữ tinh thần thoải mái, dễ chịu, lạc quan, thường xuyên đi
bộ hay tập thể dục nhẹ nhàng

Trên đây là những thông tin bạn đọc nên tham khảo về bệnh á
sừng. Khi thấy các dấu hiệu của bệnh, tốt hơn hết bạn nên liên
hệ và đến khám tại cơ sở uy tín để sớm có phương pháp điều
trị thích hợp.

VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI – SÀI GÒN - XU HƯỚNG LÀM ĐẸP
TIÊN PHONG

Website chính thức: https://viendalieu.vn/

Email: lienhe@viendalieu.vn

Cơ sở Hà Nội: Số 123 Hoàng Ngân, P. Nhân Chính, Q. Thanh
Xuân, Hà Nội

Hotline/Zalo: (024) 626 05 666 – 0983 058 939

Cơ sở TP. Hồ Chí Minh: Số 48B Đặng Dung, P. Tân Định, Quận
1, TP. Hồ Chí Minh
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Hotline/Zalo: 0287.109.838 – 0903 047 368

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội phổ biến
nhất hiện nay:

- Địa chỉ Google map: https://goo.gl
/maps/tkF2CYrgHWPUTLkn8

- Fanpage: https://www.facebook.com/dalieuhanoisaigon

- Youtube: https://www.youtube.com
/c/VienDaLieuHaNoiSaiGon

- Twitter: https://twitter.com/viendalieu

- Instagram: https://www.instagram.com/viendalieu/

- Tiktok: https://www.tiktok.com/@viendalieu

- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/viendalieuhanoi-
saigon/

- Pinterest: https://www.pinterest.com/viendalieuhanoisaigon/

- GG Business: https://viendalieuhanoi-saigon.business.site/

Hashtag: #viendalieu, #viendalieuhanoisaigon, #viendalieuhnsg
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Christina Do

Bệnh á sừng chị mình đi lấy chồng để xong cái thay máu cái là nó tự hết
được đấy, mọi người để con đi là sẽ hêt.

Vũ Thị Mai

vậy chị bị 12 năm rồi thuốc này có bay hết giúp chị được k.chữa đủ thứ rồi.
chán quá.

Rùa Chuông Gió

tui nghe nói cách bôi thuốc để điều trị bệnh á sừng cho hiệu quá nhất là
nếu da có lớ sừng dày và không tự bong ra thì ngâm nước ấm để da mềm
để da nó mủn sau đó lấy tay kì nhẹ hết lớp da chết đi, rồi mua thuốc mỡ
bôi vào. Thuốc mỡ tiếp xúc với da non nên rất là nhạy giờ tay chỉ còn vài
vết cứa ngang. Đung cách này mọi ng lưu ý kieng cho kỹ nhất là nước và
chất tẩy rửa, nếu muốn rửa tay hay gọi đầu thì chọn loại thiên nhiên an
toàn với da một chút. Chỉ với cách này mà tui khỏi đấy bạn

Angle Egg

Cách của bạn là ngâm nước ấm thôi sao có thể cho đun mấy loại lá rồi
ngâm cùng được không, tôi thấy bị cái bệnh này cũng có nhiều lá cây
chữa trị tốt, uống làm thêm để tăng thêm hiệu quả điều trị được không.

Vann Anhh

Ai dung an bi thang khoi benh a sung thi post len cho moi ng them hy
vong nhe

Ngọc Hường

Tớ xài được 2 tháng rồi nàng .thấy đỡ nhiều nhưng khỏi được không thì
không dám đánh giá á…phải chờ xài hết thuốc và theo dõi thơi gian khi
ngưng á
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nữa, bạn điều trị cho con đi rỗi không để đến lúc đầu ngón tay nó sưng
căng phồng thì khó chữa lắm đấy. Nếu còn chưa rõ vè thuốc này thì đọc
ở bài báo này đi thông tin về thuốc này đối tượng sử dụng, cung như độ
an toàn của thuốc đề đucợ phân tích đầy đủ cả, bạn đọc để không phải
lo lắng về thuốc này: https://www.tapchidongy.org/bai-thuoc-an-bi-
thang.html

Edogawa Copô

Để trị dứt hẳn bệnh á sừng thì chi phí bỏ ra cho thuốc này bao nhiêu dzậy

Tui Tên Cải

Thuốc đông y chắc không rẻ đâu, dược liệu đã đắt rồi mà thuốc không
phải thuốc thang truyền thống nữa cơ, để mà khỏi bệnh thì chắc phải
tốn kem kha khá đấy?

Sỳ Cúnn Hà

thuốc an bì thang đấy mua ở đâu vậy mọi người? cho e xin địa chỉ để mua
thuốc này di .e bị á sừng đến giờ là 12 năm rồi
lúc đầu chỉ bị 1 ngón chân, rồi dần dần lan hết ra 2 bàn chân, rồi cả tay. Giờ
bị cả ở da đầu
e đã dùng rất nhiều loại thuốc, Đông Tây y kết hợp, cả thuốc của Trung
Quốc. Kết hợp với ngâm chân tay với lá trà xanh, sài đất… Nói chung là rất
nhiều loại, làm gì cũng phải tránh xà phòng hóa chất, đi găng tay.dùng
thuốc gì thì cũng thấy khác biệt rất nhanh, đỡ hẳn trông thấy; nhưng chỉ
được tầm 1 tháng đâu lại vào đấy. nghĩ chán thật sự

Thái Lâm Ngọc Ngân

Bài báo có mà đây này bạn:
Cơ sở Hà Nội: 23 Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
– Số điện thoại: 0972 196 616
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Yến Nguyễn

Mình bị á sừng ở chân và tay, da của mình bong tróc rất nhiều, rửa nước
thôi đã thấy đau xót rất nhiều, nghĩ là do thiếu chất mình ăn rất nhiều
rau và hoa quả, đặc biệt là chanh quýt đào, để mong bù lại mà không có
đỡ, nó còn nổi cả mụn nước nữa ngứa lắm nhiều lần táy máy nặn cho nó
chảy nước ra, nhỏ ô xi già vào nhưng chỉ lúc sau là mụn ấy lại sưng nổi
đầy nước như chưa từng nặn vậy. Bội nhiều thuốc lắm mà không chữa
triệt để được , các móng chân xù xì lỗ chỗ, gồ lên sụt xuống. Đến mùa
đông, chân mình xuất hiện thêm những vết nứt, rớm máu. Lạnh như thế
tớ không thể đi giày mà chỉ có thể đi xăng đan, tất cũng không đeo vì
chân lúc nào cũng bật máu. Có một chị người quen bảo dùng thuốc an
bì thang, sự thật là lúc đầu mình không có ý định dùng nó đâu vì thuốc
đông y nghĩ đến là thấy nản rồi, nhưng cuối cùng cũng phải quay lài
dùng nó. Thuốc này mình uống, bôi rồi ngâm chân, thì tầm một tháng
thấy các vết nứt xe lại, đóng vảy, bệnh càng về sau càng đỡ được nhiều,
da cứ mềm dần, lành tổn thương và lên da non rồi khoảng trung tuần
tháng thứ ba thì khỏi hẳn. Hơi tiếc một chút khí dùng thuốc hơi muộn,
khi mình đã lãng phí tiền vào những loại thuốc đâu đâu, nên nếu bạn
còn do dự không biết chữa ở đâu thì đọc bài viết này sẽ tìm được cách
https://www.trungtamdalieudongy.com/tam-biet-lan-da-a-sung-
bong-troc-nut-ne-voi-bai-thuoc-an-bi-thang.html

Yến Nguyễn

Chuẩn đó bạn, thuốc này được bào chế dạng cao rồi, không phải sắc
thuốc nữa, khi uống chỉ việc lấy thuốc hòa với nước để ấm rồi uống
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nguyen_nha_vy1703

Dùng cả uống, bôi và lá rửa viêm da cơ địa bạn nhé, dùng một loại hiệu
quả nó sẽ không cao đâu, mình vừa ms khỏi được hơn tháng nay thôi. về
lâu dài k biết tn nhưng dùng thấy khỏi nên sung sướng lắm đợt này HN
đang hanh khô nhưng trộm vía da dẻ vẫn mềm mịn k thấy có dấu hiệu bị
lại ( trộm vía )

Nguyễn Võ Ánh Hằng

Thuốc an bì thang này có hiệu quả không, ai dùng chưa cho xin chút review
về thuốc

trinh chảnh

đã dùng và thấy hiệu quả, nhưng thời gian hơi lâu. dùng thì sẽ fai kiên trì
thì mới ok đc

dthuhang29

á sừng ở đầu thì chữa thế nào, lúc đầu cứ tưởng gầu nên không để ý chữa,
giờ nó lan ra đến tận gáy với cả trán rôi, da thì khô nút nẻ, ngứa ngáy dữ
dội ai có cách nào hay mách t với, có nên dùng dầu gội đầu cho vùng da
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Hạn chế cào gãi, bóc tách lớp vảy trên da đầu khi chúng chưa bong ra.

Cắt móng tay và giữ gìn vệ sinh tay sạch sẽ để hạn chế nguy cơ nhiễm
khuẩn khi bạn cào gãi da đầu.

Không đội nón, mũ bảo hiểm hoặc dùng khăn bịt đầu trong thời gian
dài. Việc này có thể khiến da đầu đổ nhiều mồ hôi, tạo điều kiện cho các
tác nhân gây bệnh tấn công.

Uống nhiều nước kết hợp thoa kem dưỡng da hoặc dầu oliu để hạn chế
tình trạng khô, ngứa da dầu.

Xây dựng chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, tránh xa các chất kích thích.

Lê Thị Nhàn

Cho t hỏi trung tâm có làm việc cuối tuần không, thời gian làm việc cụ thể
thế nào

Đặng Thúy Liên

Có bạn làm tất cả các ngày trong tuần bạn nhé, từ 8h sáng đến 12h trưa,
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Mua mấy thuốc trên mạng bạn xem có phải thuốc uy tìn không nhé, giờ
thuốc giả tràn nan trên thị trường kia kìa, mua cũng phải chọn chỗ chứ
không phải mua bừa là được đâu cẩn thận tiền mất tật mang đó.

Đặng Thị Hải Yến

Tui tìm hiểu thuốc này rồi, thành phần của nó hoàn toàn từ các loại thảo
dược thiên nhiên thôi không hề có pha thuốc tân dược vào đâu. dùng
không hề gây ra tình trạng mòn da, ăn da tay, chân hay bị bất cứ tác
dụng phụ gì của thuốc hết. Cái này nhà thuốc họ đảm bảo họ nói mình
chưa yên tâm thì có thể mang thuốc đi kiểm định. Tui dùng hơn 3 tháng
mà thấy da càng ngày càng tốt lên vùng da ngày trước bị bong ra giờ
đang tái tạo lại, thấy da dẻ tốt hơn trước gần trở lại như bình thường rồi
đây
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thuốc bao dùng được rồi. Cơ thể tớ cũng khá nhạy cảm nên cũng điều
chỉnh liều lượng một chút, uống hết 2 liệu trình là bệnh ổn hơn rồi, thấy
da dẻ bình thường không thấy khô, ráp sần sùi nữa nên tớ cũng không
đi khám lại. Giờ da tớ vẫn duy trì ổn định, dù có sinh con xong cũng
không thấy bệnh quay trở lại, bé nhà tớ được 3 tháng rồi, cũng bụ bẫm
và khỏe mạnh lắm đấy bạn, không có bị ảnh hưởng gì từ thuốc cả. Bạn
nên đi khám, bác sĩ bác sĩ nắm được tình hình kê thuốc sẽ chuẩn hơn, vì
mình cũng không rõ bạn mang thai ba tháng đã dùng được chưa nữa…

TRẢ LỜI

https://sv.weup.net/bai-thuoc-an-bi-thang-dieu-tri-benh-a-sung-co-hieu-qua-thuc-hay-chi-la-loi-don-dai-28806.html?replytocom=14677#respond
https://sv.weup.net/bai-thuoc-an-bi-thang-dieu-tri-benh-a-sung-co-hieu-qua-thuc-hay-chi-la-loi-don-dai-28806.html?replytocom=14677#respond
https://sv.weup.net/bai-thuoc-an-bi-thang-dieu-tri-benh-a-sung-co-hieu-qua-thuc-hay-chi-la-loi-don-dai-28806.html?replytocom=14677#respond


Quế Nèhhh

Thế thuốc này có phải sắc hay gì không, dùng là dùng cả thuốc bôi, lẫn
thuốc lá tắm nưa à bạn

Phạm Bảo Linh
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