
Làm đẹp da từ bên trong bằng thuốc uống?  

Xu hướng mỹ phẩm làm đẹp da với dạng thuốc uống bùng nổ trong thập niên này cùng
những hứa hẹn về công nghệ hiện đại mang lại hiệu quả tối ưu. Thực tế thế nào? 

      

Muốn gì cũng có

  

Trước đây, các loại thuốc uống đẹp da thường chỉ là các loại cung cấp dưỡng chất, vitamin giúp
da khỏe, chống lão hóa hoặc tác động vào hệ thống nội tiết để ngăn ngừa mụn. Hiện nay, các
loại dược phẩm làm đẹp da ngày càng đa dạng với đủ công dụng: làm trắng da, cải thiện tình
trạng nám, tàn nhang, đồi mồi, làm giãn nếp nhăn… Thậm chí còn xuất hiện các loại thuốc
uống để làm mất mụn thịt trên da mặt hoặc chữa các loại sẹo lồi, sẹo lõm, phục hồi khả năng
đàn hồi tự nhiên cho da, loại bỏ độc tố cho da, chống chảy xệ… Giá cả các loại thuốc này cũng
vô chừng, tùy từng công dụng của thuốc, tùy thời gian đem lại hiệu quả như mong muốn và tùy
thuộc cả vào thương hiệu, có thể từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng cho một lọ thuốc, uống một
đến ba tháng.

  

Thành phần chính của các loại thuốc uống làm đẹp da thường là collagen hoặc các loại vitamin
C, A, E, D… được giới thiệu chiết xuất từ động thực vật tự nhiên như: da heo, cá, sữa ong
chúa… Với cơ chế tác động từ bên trong, ức chế tổng hợp melanin giúp ngăn chặn nám, làm
trắng da, đồng thời giúp da kháng khuẩn, tạo dinh dưỡng và giữ ẩm, làm cho da đàn hồi và khỏe
mạnh. Bên cạnh đó, do cung cấp collagen và vitamin nên các loại thuốc uống đẹp da còn được
giới thiệu “kiêm” công dụng giải quyết các vấn đề tiền mãn kinh của phụ nữ, điều hòa kinh
nguyệt, giúp cân bằng vóc dáng và tăng cường sức khỏe…

  

Thuốc uống được bào chế từ dược liệu Đông y để làm đẹp da cũng rất đa dạng và có tác dụng
tương tự như làm da trắng hồng tự nhiên từ bên trong, thuốc trị mụn và không thiếu các loại
thuốc uống trị nám da, chống lão hóa, xóa nếp nhăn… được bào chế từ thảo dược.
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Chú ý khi sử dụng

  

Theo BS Võ Thị Bạch Sương - Phòng Chăm sóc da, BV Đại học Y Dược TP.HCM: trong thành
phần của các loại thuốc uống làm đẹp bán trên thị trường đúng là có chứa nhiều chất giúp cải
thiện, làm đẹp da. Ví dụ như sữa ong chúa ít đường, nhiều chất mỡ, chất đạm và các vitamin,
được sử dụng từ lâu trong làm đẹp do có chứa chất cystin, giúp làm mờ các đốm nâu trên da,
làm giảm rụng tóc và tăng cường dinh dưỡng cho móng. Làm đẹp bằng cách uống có lợi điểm là
hấp thụ vào máu và tác động lên toàn thể các vùng da chứ không cục bộ như các loại mỹ phẩm
thoa bên ngoài. Khi đã đem lại tác dụng làm đẹp thì cũng sẽ hạn chế được tác dụng phụ bởi
ánh nắng mặt trời hay sự ô nhiễm như các hình thức tẩy trắng hoặc tẩy tế bào chết…

  

Tuy được nhiều người gọi là thuốc, nhưng thực tế đây chỉ là dạng thực phẩm bổ sung và cũng
có những hạn chế nhất định. Các thành phần như collagen, vitamin, chất chống oxy hóa… dù
tốt nhưng muốn đưa vào cơ thể cũng cần có liều lượng, cách thức phù hợp với từng người. Mặt
khác, những chất này khi uống vào đều phải qua quá trình hấp thụ, chuyển hóa và sẽ có tác
động đến nhiều cơ quan khác chứ không chỉ tập trung tác động lên da như ta mong muốn. Do
có tác động lên toàn thể các vùng da nên các loại thuốc này phải được nghiên cứu, kiểm định
chu đáo, vì nếu có độc chất sẽ ảnh hưởng đến toàn cơ thể.

  

Lương y Nguyễn Đức Nghĩa - Hội Dược liệu TP.HCM cho biết: trong Đông y, các bài thuốc làm
đẹp da cũng không nằm ngoài cơ chế làm cho khí huyết lưu thông. Tác dụng của các loại thảo
dược là khó phủ nhận nhưng nó cần có thời gian để tác động, ít nhất cũng phải một tháng. Cần
cẩn trọng với các loại thuốc có tác dụng tức thời, chưa được kiểm định rõ ràng.

  

BS Sương cũng lưu ý, khi sử dụng thuốc cần cân nhắc hiệu quả điều trị với tác dụng không
mong muốn của thuốc và phải tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Mặt khác, không phải
cứ uống thuốc là có ngay làn da đẹp, vẫn còn những yếu tố khác ảnh hưởng trên da như di
truyền, tuổi tác, lối sống, mức độ tiếp xúc ánh sáng mặt trời và các vấn đề về da đang có…
Đừng để mình bị mê hoặc bởi những lời giới thiệu hấp dẫn khi muốn nhanh chóng có được một
làn da lý tưởng.

  

Hà Nam
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