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WAJIB WASPADA! 5 MASALAH KULIT INI BISA JADI
INDIKASI PENYAKIT KRONIS
Selain daging yang tumbuh, tanda-tanda lain
dari diabetes tipe 2 ini adalah meningkatnya rasa
haus, penyembuhan waktu luka yang lambat, dan
meningkatnya rasa lapar. Dan satu-satunya cara
untuk menghilangkan masalah kulit ini adalah
dengan mendapatkan bantuan medis.
2. Breakout secara tiba-tiba
Sumber Gambar: https://www.freepik.com

Sebagai organ terbesar dalam tubuh, kulit adalah
jendela yang dapat memberitahukan bagaimana
kondisi kesehatanmu. Mengutip dari The Healthy,
menurut profesor dermatologi dari University of
Colorado School of Medicine, semua sistem organ
Anda sebenarnya saling berhubungan, sehingga apa
yang terjadi di tubuh terkadang memengaruhi kulit.
Untuk itu, kondisi kulit yang bermasalah tidak bisa
terus-terusan diabaikan atau hanya diatasi dengan
produk-produk skincare. Melansir dari The Healthy,
berikut beberapa masalah pada kulit yang bisa jadi
indikasi adanya masalah serius pada tubuh.
1. Daging tumbuh
Sebenarnya terkadang daging yang tumbuh hingga
timbul ke permukaan adalah hal yang wajar. Akan
tetapi, jika daging yang tumbuh ini ada dalam
jumlah banyak, Anda patut waspada sebab ini bisa
jadi indikasi adanya diabetes tipe 2. Pertumbuhan
daging ini didorong oleh faktor pertumbuhan
seperti insulin 1, protein yang terlibat dalam
diabetes yang merangsang pertumbuhan kulit
berlebih.

Jerawat pada orang yang telah mengalami
pubertas adalah hal yang wajar, akan tetapi jika
Anda mengalami breakout secara tiba-tiba, maka
Anda wajib berhati-hati. Perubahan kondisi kulit
ini bisa menjadi tanda adanya penyakit kronis.
Perubahan kulit, seperti tiba-tiba berjerawat atau
breakout dapat menjadi gejala adanya sindrom
ovarium polikistik (polycystic ovary syndrome),
yaitu kondisi ketidakseimbangan hormon yang
menurut PCOS Awareness Association, kondisi
ini mempengaruhi 10 juta perempuan di seluruh
dunia.
Ketika tubuh perempuan menghasilkan hormon
pria berlebih yang disebut androgen, hal ini sering
kali disertai dengan peningkatan jerawat. Selain
timbul breakout, ciri lain dari PCOS adalah siklus
menstruasi yang tidak teratur.
2. Gatal-gatal
Jika Anda memiliki kulit kering, Anda mungkin
akan merasa kulitmu jadi sering gatal terutama
ketika cuaca sedang dingin, dan ini adalah hal yang
wajar. Yang patut diwaspadai adalah ketika kulitmu
sudah mendapatkan kelembapan yang baik, tetapi
Anda masih sering merasakan gatal-gatal, itu bisa
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menjadi tanda adanya penyakit serius. Gatal dapat
menjadi tanda adanya beberapa jenis kanker,
seperti leukemia dan limfoma, serta penyakit hati
dan gagal ginjal.
Sejumlah penyakit kronis ini biasanya ditandai
dengan rasa gatal di seluruh tubuh, terkadang tidak
jelas di mana bagian yang terasa gatal, disertai
keringat di malam hari, demam, penurunan berat
badan, dan bahkan menyebabkan sulit tidur. Dan
jika Anda mengalami tanda-tanda ini, artinya Anda
wajib segera menemui dokter untuk mendapatkan
diagnosis yang tepat.
4. Tahi lalat yang karakteristiknya berubah-ubah
Pada awalnya, melanoma akan tampak seperti
bintik biasa dalam minggu atau bulan pertama.
Akan tetapi jika bintik ini terus tumbuh, maka ini
bisa jadi indikasi adanya kanker kulit.

akan meningkat, yang salah satu akibatnya adalah
kulit menjadi kemerahan dan produksi keringat
berlebih.
Selain kulit yang terus basah karena keringat,
disfungsi tiroid juga biasanya ditandai dengan
perubahan berat badan yang tidak wajar dan
kesulitan tidur.
Demikian tadi beberapa masalah kulit yang
mengindikasikan adanya penyakit kronis pada
tubuh. Untuk itu, jika menemui masalah pada
kulit yang tidak wajar, Anda tidak bisa hanya
mengandalkan skincare untuk mengatasinya, tapi
perlu berkonsultasi ke dokter untuk mengatasi
masalah ini sampai ke akarnya.

Selain itu, kanker kulit juga disertai dengan adanya
tahi lalat yang ukuran, bentuk, dan warnanya
berubah-ubah. Jika Anda memiliki tahi lalat yang
mencurigakan, Anda wajib mengunjungi dokter
untuk memeriksakan kondisimu.

Sumber Gambar: https://www.freepik.com

5. Kulit yang memerah dan selalu berkeringat
Kulit yang selalu mengeluarkan keringat walaupun
kondisi sekitar tidak sedang panas bisa jadi
indikasi tiroid yang terlalu aktif. Pada orang yang
memiliki hipertiroidisme, metabolisme mereka
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PIZZA HINGGA COKELAT, INI MAKANAN YANG
HARUS DIHINDARI SEBELUM TIDUR

Sumber Gambar: https://www.freepik.com

Banyak faktor yang dapat mengganggu kualitas
tidur, seperti banyaknya beban pekerjaan, stres,
cemas, hingga makanan. Siapa sangka, salah satunya
mengonsumsi makanan pedas.

diperhatikan bagi orang yang menyukai sambal
untuk berhati-hati mengonsumsi sebelum tidur.
Bumbu pedas yang terlalu kuat dapat
menyebabkan perut terasa tidak nyaman dan
gangguan pencernaan, keduanya dapat menjadi
lebih buruk ketika berbaring.

Dilansir dari Health, Briana Rodriquez, RDN, ahli
gizi dan personal trainer membagikan pengetahuan
tentang minuman dan makanan ringan yang dapat
mengganggu kualitas tidur.
Berikut adalah beberapa minuman dan makanan
yang dapat mengganggu kualitas tidur :
1. Coklat Hitam/ Dark Chocolate
Pada dasarnya, dark chocolate atau cokelat
hitam mengandung kafein. Sama seperti kopi,
kafein pada dark cokelat dapat bertindak sebagai
stimulan dan dapat mengganggu kualitas tidur.
Pilihan lain yang lebih baik untuk dikonsumsi
yaitu susu dan cokelat putih.

Sumber Gambar: https://www.freepik.com

3. Alkohol
Segelas alkohol atau anggur merah sebelum
tidur mungkin menjadi ritual bagi beberapa
orang. Meskipun alkohol dapat membantu
beberapa orang tertidur, sebuah penelitian telah

2. Makanan Pedas
Bagi sebagian orang memang menghindari
untuk makan makanan yang pedas, tetapi perlu
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menunjukkan minum alkohol sebelum tidur
cenderung dapat menyebabkan kelelahan ketika
bangun tidur. Cobalah untuk menggantinya
dengan minum teh chamomile.

dan rendah lemak yang dapat membantu
seseorang tertidur lebih cepat.
7. Kopi
Bagi sebagian orang sudah terbiasa meminum
kopi, mungkin tidak menjadi masalah yang besar
bagi dirinya. Namun, jika Anda sensitif dengan
kopi, jangan sampai meminum secangkir kopi
enam jam sebelum tidur. Jika Anda membutuhkan
minuman yang dapat membuat Anda menjadi
melek, cobalah ganti dengan minum teh hijau
atau air mineral.

4. Saus Tomat
Jika Anda hendak menambahkan saus tomat ke
dalam makanan, sebaiknya tidak memakannya
sebelum tidur. Karna, Itu dikemas dengan
asam amino yang disebut tiramin, yang dapat
mengaktifkan pelepasan norepinephrine. Bahan
kimia ini dapat meningkatkan aktivitas otak,
sehingga dapat mengganggu kemampuan untuk
tertidur.

8. Pizza
Pizza memang merupakan makanan yang lezat
tetapi perlu diingat bahwa di dalamnya terdapat
saus tomat. Saus tomat terasa asam yang dapat
membuat perut terasa tidak nyaman. Dan jika
Anda menambahkan lada ke pizza, kombinasi
tiramin, keasaman, dan pedas kemungkinan
lebih besar akan membuat Anda mengalami
gangguan pencernaan yang mengakibatkan lebih
sulit untuk beristirahat, alangkah baiknya makan
pizza di awal atau siang hari.

5. Soda
Perlu disadari bahwa soda merupakan minuman
yang penuh dengan gula. Ketika meminumnya
di malam hari dan langsung tidur, pencernaan
Anda akan melambat dan tubuh kemungkinan
akan menyimpan kalori sebagai lawan untuk
menggunakan energi tersebut. Soda juga
mengandung kafein.
6. Makanan Tinggi Lemak
Hindari makanan ringan yang mengandung lemak
tinggi. Makanan seperti ini dapat mengganggu
kualitas tidur, sebaiknya untuk menggantinya
dengan makan makanan yang berprotein tinggi

Demikian tadi beberapa makanan yang harus Anda
hindari sebelum tidur. Untuk itu, bijaklah dalam
memilih makanan jika Anda lapar pada malam hari
atau sebelum tidur untuk menjaga kesehatan tubuh
Anda setiap harinya.
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