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EXPOSEMEDIA - Munculnya jerawat pada 
wajah memang menjengkelkan.Selain 

rasanya yang sakit pada sebagian jenisnya, 
jerawat juga menandakan jika kulit sedang 

bermasalah. Tentunya dengan kondisi ini, 
kita dituntut sabar hingga noda bekasnya 

menghilang.

Jerawat yang muncul disebabkan oleh beberapa faktor. Salah 
satunya adalah kombinasi stres dan hormon yang membentuk 
penyumbatan, kata Dr. Matina Peredo, dokter kulit. Selain itu, ia juga 
mengatakan jerawat bisa meradang yang dikarenakan oleh bakteri. 
Dan inilah yang menyebabkan noda dan jerawat terbentuk. Jadi, 
bagaimana kita membebaskan diri dari peradangan?

Ternyata begini saran dokter kulit untuk menyingkirkan jer-
awat besar yang menyakitkan tersebut sesegera mungkin, melansir 
goodhousekeeping.com.

1. Hindari Memencet Jerawat
Semua dokter kulit setuju bahwa kita tidak boleh memencet jer-

awat. Jangankan memencetnya, menyentuhnya pun tak disarank-
an.

“Ini mungkin terlihat menggoda, tetapi ingatlah bahwa setelah 
memencetnya, itu akan membutuhkan waktu lebih lama untuk 
sembuh dan cenderung akan mengakibatkan bekas luka,” kata dok-
ter kulit Dr. Doris Day, author of 100 Questions and Answers About 
Acne.

2. Lewati ‘Obat’ Buatan Rumah
Pasta gigi hingga air lemon disebut sebagai pengobatan rumah 

yang sangat baik untuk menyingkirkan jerawat. Tapi dermatologi 
menyarankan untuk tidak melakukannya.

“Pasta gigi akan membuat jerawat semakin memburuk seperti 
dapat mengiritasi atau mengeringkan kulit Anda,” jelas Dr. Doris.

Ia juga mengatakan jika air lemon juga bisa mengiritasi dan tidak 
akan berdampak pada jerawat itu sendiri.

3. Berikan Kompres Air Hangat
Kompres air hangat adalah cara super sederhana untuk me-

nenangkan kulit kita jika merasakan sakit pada kulit, kata Dr. Mar-
garita Lolis, dokter kulit di Spesialis Bedah Kulit dan Laser New York 
dan New Jersey.

“Gunakan kompres hangat atau uap untuk membawa semuanya 
ke permukaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, begitu jerawat muncul, oleskan perawatan 
khusus jerawat.

Sebagai alternatif kita bisa menggunakan kompres air dingin un-
tuk menurunkan pembengkakan noda yang sangat besar dan men-
yakitkan.

4. Cuci Wajah dengan Teratur
Dr. Joshua Zeichner, Direktur Penelitian Kosmetik & Klinik di 

Dermatologi di Rumah Sakit Mount Sinai, mengatakan kelenjar min-
yak bekerja aktif sepanjang hari.

Ketika minyak itu bercampur dengan kotoran, riasan, dan polusi, 
minyak tidak akan membantu kulit kita.

“Keringat bercampur dengan kotoran dan minyak bisa ter-
perangkap di bawah pakaian olahraga yang basah.”

“Jika Anda tidak bisa mandi, setidaknya gunakan handuk pem-
bersih,” kata Dr. Zeichner.

5. Gunakan Makeup Berbahan 
Mineral

Jika ingin menggunakan riasan saat 
berjerawat, sebainya gunakan riasan 
berbahan dasar mineral.

“Gunakan riasan mineral pada 
kulit Anda dibanding makeup 

yang berbasis minyak yang bisa 
berkontribusi untuk berjer-

awat,” kata Dr. Peredo.
Ia menambahkan jika alas 

bedak dan concealer berbasis 
minyak bisa sangat oklusif.

Terlebih kita menggu-
nakannya seharian penuh. 
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