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 کک ومک یا لکه پوستی

 

 بازوها و صورت روی معمولا  که هستند کوچکی ای قهوه نقاط ها مک و کک

 سالمتی برای تهدیدی و هستند متداول بسیار ها برآمدگی. شوند می یافت

 فرادا بین در خصوص به ، شود می مشاهده ها تابستان در بیشتر آنها. نیستند

 باا تقری ها کک که آنجا از.دارند قرمز یا روشن موهای که افرادی و پوست سفید

 . نیست آنها درمان به نیازی ، هستند ضرر بی همیشه

 خودداری آفتاب از امکان حد تا است بهتر ، پوستی شرایط از بسیاری مانند

 ٪7 یفیزیک مسدودکننده حداقل با گسترده طیف با آفتاب ضد یک از یا ، کنید

 . کنید استفاده SPF 30 و روی اکسید

 

Freckles گردن ، صورت روی معمولا  که هستند کوچکی ای قهوه های لکه 

 و هستند متداول بسیار ها برآمدگی. شوند می مشاهده بازوها و سینه قفسه ،

 به ، شود می مشاهده ها تابستان در بیشتر آنها. نیستند سالمتی برای تهدیدی

 .دارند قرمز یا سبک موهای که افرادی و نور کم افراد بین در خصوص

 

 رارق و ژنتیک شامل ها برجستگی شودعلل می فریکلس ایجاد باعث عاملی چه

 .است آفتاب معرض در گرفتن

 ضرر بی همیشه تقریباا  ها کک که آنجا شود؟از درمان باید مک و کک آیا

 ربهت ، پوستی شرایط از بسیاری مانند. نیست آنها درمان به نیازی ، هستند

 هگسترد طیف با آفتاب ضد از یا ، کنید خودداری آفتاب از امکان حد تا است

 به که افرادی زیرا است مهم ویژه به امر این. کنید استفاده SPF 30 با ای

 است ممکن(. پوست افرادسفید ، مثال عنوان به) خورند می لک راحتی

 .شود ایجاد پوست سرطان



 آنها ظاهر نحوه یا دارند مشکل شما های مک و کک که کنید می احساس اگر

 رلیز از خاصی انواع یا پوشانده آرایش با را آنها توانید می ، ندارید دوست را

  .بگیرید نظر در را شیمیایی برداری لیه یا و مایع ازت درمان ،
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