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Megjelenése különböző korokban: 

Régóta úgy tartják, hogy a pattanások megjelenése a pubertáskor kezdetének egyik jele. Valóban, a 

legtöbb tinédzser átesik ezen a korszakon, és előbb-utóbb „kinövi” a csúnya bőrt. A legújabb kutatások  

azonban kimutatták, hogy egyre több felnőtt küzd mitesszerekkel, csúnya pattanásokkal, begyulladt 

szőrtüszőkkel és a belőlük megmaradt hegekkel. A mai rohanó világunkban a problémás bőr egyre 

hamarabb jelentkezhet.  

Az akné kezdete lányoknál 12-13 évre, a fiúknál 14-15 évre tehető a későbbi pubertás miatt. A tünetek 

csúcspontja lányoknál 17-18, a fiúknál 19-21 évek közé esik.  

Nőgyógyászok és a bőrgyógyászok azt is felismerték, hogy sokan egészen a klimaxig szenvednek aknés 

bőrük miatt. A 11 és 30 év közötti serdülők és fiatal felnőttek csaknem 80%-át érinti ez a probléma. 

 

Kialakulásának tényezői 
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Az aknés bőrre való hajlam hátterében örökletes tényezők is szerepet játszhatnak.  

Külső tényezők, amik a kialakulásához vezethetnek: a mozgás –és levegőhiány, a környezet 

szennyeződései, túlfűszerezett ételek fogyasztása, stressz hatások, zárt és füstös helyen sokáig való 

tartózkodás, helytelen kozmetikumok alkalmazása, azaz túl zsíros, koleszterines készítmények, egyes 

gyógyszerek. 

Belső tényezők, amelyek okozhatják: hormonzavar, azaz a hím jellegű hormonok fokozott termelődése, 

anyagcserezavarok, máj-, epe-, gyomorbetegségek, székrekedés, fogszuvasodás, vegetatív idegrendszeri 

érzékenység, vitaminhiány (B-vitaminok hiánya). 

Az aknés bőr tünetei elsősorban arcon, mellkason és háton jelenik meg, mivel ezeken a területeken 

helyezkednek el legsűrűbben a faggyúmirigyek. Aknés megbetegedés folyamán a szőrtüszőkben a 

faggyúmirigy növekszik és az egyes mirigyeket alkotó lebenyek száma emelkedik a férfi nemi hormonok 

következtében. Ez a folyamat hozzávetőleg 7-8 éves korban kezdődik meg, mikrocomedok jönnek létre, 

ha ezekben gyulladásos folyamatok mennek végbe comedo kialakulásához vezet. Comedok akkor 

keletkeznek, amikor a kórosan leváló corneocyták, azaz keratinnal és más strukturális fehérjékkel telített, 

halott, ellapult keratinocyták – amelyek a szaruréteg (stratum corneum) sejtes alkotóelemét képezik – a 

faggyúmirigy-szőrtüsző egységében felhalmozódnak. A mikrocomedok idővel megtelnek lipidekkel, 

baktériumokkal és sejt törmelékekkel és ezek begyulladhatnak, megjelennek a nyitott és zárt comedok 

illetve egyéb aknés bőrtünetek. A gyulladásos tünetek hátterében a fokozott faggyútermelés miatt 

elszaporodó baktériumtörzs, a Propionibacterum acnes állhat. A baktérium enzimei a faggyúból 

zsírsavakat hasítanak le, melyek irritáló, gyulladáskeltő hatásúak. 

 

2. Akné kialakulásának folyamata 
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Aknés bőr kezelési lehetőségei 

Napjainkban szép számmal állnak rendelkezésünkre nagyon hatásos akné-ellenes szerek. 

Mielőtt belekezdenénk egy kozmetikai kezelésbe, diagnosztizálnunk kell vendégünk bőrét, objektív és 

szubjektív tünetek szerint. Meg kell tőle kérdeznünk vannak-e olyan hatások, mint például stresszes 

életmód, van-e a családban más is aki ilyen problémával küszködik, és milyen kozmetikumokat használ 

otthon, hiszen a nem megfelelő krémek használata csak súlyosbíthatja a helyzetet. Ha súlyos esettel 

találkozunk a kozmetikánkban elsődleges feladatunk a vendéget bőrgyógyászhoz küldeni, és ha ott 

megkapta a kellő kezelést a továbbiakban a bőrgyógyász visszaküldheti őt hozzánk kezelésre.  

 

A bőrgyógyászok többféle kezelést javasolhatnak a tünetek súlyosságától függően. 

Enyhe aknés tünetek esetén alkalmazhatnak helyi kezelést: lokális retinoid, antibiotikum, benzoilperoxid, 

vagy azelainsav tartalmú készítményeket.  

A lokális retinoidok gátolják a mikroceomedok kialakulásának számát és csökkentik számukat, mérséklik 

az érett comedokat, csökkentik a gyulladásos tünetek számát. 

Az antiminkrobás kezelés elsősorban a gyulladt területekre hat, de fennáll a veszélye annak, hogy a 

sokáig alkalmazott helyi antibiotikum bakteriális rezisztencia kialakulásához vezet.  

A helyi készítmények egymással kombinálva is adhatók.  A kombinált kezelés során például a retinoiddal 

együtt alkalmazott antimikróbás kezelés jobb és gyorsabb eredményt biztosít a comedok 

megszüntetésében, illetve a gyulladásos gócok megszüntetésében. 

 

Közepesen súlyos vagy súlyos tünetek esetén antibiotikumok szájon keresztül is adhatók.  

A hormonális kezelés célja nők esetén, hogy az androgének hatását gátolja, itt nőgyógyászati 

együttműködés is szükséges. Az orális retinoidok már a nagyon súlyos akné kezelésére használják, és 

drámai eredményt tudnak vele elérni, ugyanakkor a mellékhatásai gyakoriak. Az orális isotretinoint a 

hegesedéssel járó gyulladásos aknéra alkalmazzák, ahol már esetleg pszihés tünetet is kialakulhatott a 

betegnek. 

Kiegészítő kezelésekként alkalmazzák még az elektrokoagulációt, itt a zárt comedokat elérzéstelenítik, és 

sebészeti úton eltávolítják. Kémiai hámlasztó szereket is javasolnak, amelyek enyhítik a felszíni 

hegesedés és a hyperpigmentáció kialakulását, de ezekkel a szerekkel csak az akné megnyugvása után 

szabad próbálkozni. Ilyen hámlasztó szerek az AHA- savak, szalicilsav, és a tiklórecetsav. 

A kozmetikus által nem kezelhető aknék a következők: 

-acne papulopustulosa 
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-acne nodolocystica 

-acne conglobata 

-gyógyszeraknék 

-foglalkozási aknék 

 

Kozmetikus a fiatalkori aknét (akna iuvenilis) kezelheti. 

Fajtái a milimáris akné (acne pustulosa) és a seborrhoeás akné (acne comedonica). 

A milimáris akné a homlokon, állon jelenik meg, számtalan apró gennyhólyagocska formájában, amelyek 

gyulladásos alapból emelkednek ki. Mély beszűrődést nem okoz, gyakran magától gyógyul, mert a 

hólyagok kiürülnek, majd tartalmuk beszárad. Az emberi élet 11. életévétől gyakori. 

A seborrhoeás akné nem más, mint a begyulladt comedo. Az aknék közepén e comedók feje jól 

megfigyelhető. Ha megtapintjuk, a bőrben egy kis göböt érzékelünk, amelyben a gyulladás nem terjed az 

irha mélyebb rétegeibe és a bőraljába. A seborrhoeás testtájakon fordul elő. A 

kései pubertáskorban gyakori, de a felnőttkor rendellenessége is lehet. 

A fiatalkori akné kezelésének célja, hogy megakadályozzuk, illetve mérsékeljük az újabb, esetleg 

súlyosabb akné keletkezését. A kezelés során gondoskodnunk kell az aknés bőr megfelelő felpuhításáról, 

az aknék eltávolításáról, az eltávolított aknék helyének fertőtlenítéséről, fertőtlenítő, hámképző, 

gyulladáscsökkentő anyagok szakszerű alkalmazásáról. Különös gondot kell fordítanunk a higiéniás 

szabályok betartására.  

Tekintettel kell lennünk a vendégeinkre, hiszen gátlásokkal küszködnek, próbáljunk a legkisebb 

fájdalommal járó műveletek elvégzésére. Csak olyan kozmetikai termékeket használjunk, amely az adott 

kozmetikai hibára fejlesztettek ki. Maradandó elváltozást, heget ne okozzunk a bőrén. Az aknés bőrt nem 

szabad masszíroznunk. 

 

Egy teljes kozmetikai kezelés 

A bőr letisztítása arctejjel és tonikkal. Ezek lehetnek enyhén lúgosak, oxigén, amfoter tenzid tartalmúak. 

A bőr peelingezéséhez lehetnek kémiai és biológiai peelingek, ezek készülhetnek AHA- savakból, 

trietanol-amin származékokat tartalmazó, azaz szappan nélküli szappanból, enzimekből.   Lényeges hogy 

bejussanak a bőrbe és szőrtüszőkbe is. 
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3. Hydroabrázió 

A vízsugaras hydroabrázió szétporlasztja a vízcseppeket, akár egy pezsgőfürdős masszázs, melynek 

következtében az elhalt hámsejtek könnyedén leválnak a bőrfelületről. A kezelés után megindul a 

sejtregenerálódás, a bőr hatóanyag felvétele nő, láthatóan kisimul, üdévé válik. Ez egy kíméletes, 

hidratáló, nyáron is végezhető, nem fényérzékenyítő bőrcsiszolás. 

 

 

4. Ionto-skin-abrasion 

Az Ionto-skin-abrasion készülék használata a mikropeeling egy modern, hatásos módszere. Irányított, 

finom mechanikai hatásra a bőr elhalt rétegét eltávolítjuk, ezáltal a bőr jelzést kap a gyors 

regenerálódáshoz, vagyis új sejteket épít. A megújult, sértetlen, egészséges bőr képződik, amely nagyobb 

mértékben képes a hatóanyagokat felvenni. A kezelés eredménye: optimális bőrkép. 

 

 

 

A bőr felpuhítására több módszer is adott: 

- Gőzölő avagy vapozonnal történő felpuhítás, ami 8-10 percet vesz igénybe. 

- Arctermoform segítségével, amely alá bőrpuhító krémet helyezünk el. 

-Dezinkrusztációs eljárással, itt a galvánáramot használunk, amelynek segítségével, lúgos oldatokkal 

dolgozunk a bőrfelszínen. Segíti a kóros összetételű lipoidtakaró eltávolítását, oldja a keratint, fellazítja a 

comedokat, előkészíti a bőrt a hatóanyagok bevitelére. Sok kozmetikus ezt az eljárást már nem igazán 

használja, mert túl bonyolultnak találja, pedig érdemes használni, hiszen a következő lépésben lévő 

tisztítás folyamatában fájdalomcsillapító hatása érvényesül körülbelül 10 percig. A felpuhulás időtartama 

maximum 5 perc és 1mA-es áramerősséggel dolgozunk, 1%-os szódabikarbónás oldattal. A lúg tisztít, 

tágít és puhít, így nagy segítségünkre van a felpuhításban, ügyelnünk kell, hogy az oldatok pH-ja nagyobb 
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legyen 7-nél. 

A következő lépésünk a megfelelő felpuhítás után a tisztítás, melynek során figyelnünk kell, hogy nem 

minden aknét távolíthatunk el egyszerre, körülbelül 1cm távolságnak lennie kell az aknék között, hiszen 

könnyen megsérthetjük a lobgátot ami lokalizálja a gyulladást és könnyen továbbterjedhet a szervezetben 

a gyulladás és újabb aknékat idézhetünk elő, továbbá a bőr szövetei és sérülhetnek. Ha a szőrtüsző 

kivezetése zárt, azt egyszer használatos steril tűvel nyithatjuk meg 

Ha lúgos oldatot használtunk a felpuhításhoz, tisztítás után gondoskodnunk kell a pH visszaállításáról, 

amelyhez közömbösítő oldatként használhatjuk a 3%-os bórsav oldatot. 

Fertőtlenítés a másik legfontosabb művelet a tisztítás után. Erre a feladatra használhatunk alkoholos 

készítményeket, amelyek klorofill, hamamelisz, benzoesavat, cetrimonium-bromidot, cetrimonium- 

kloridot, farnezolt, kámfort, 1% hexaklorofént, propolisz tinktúrákat, 1%-os szalicilsavat, farnezolt 

tartalmazhatnak, illetve teafaolajt. 

Ha a bőrfelszínt szárazra töröltük, a szeborreás bőrtípusoknál viót is alkalmazhatunk a mély fertőtlenítő 

hatása miatt. 

 

5. Vio 

 Ez egy váltóárammal működő nagyfrekvenciás készülék. Egy üvegcső érintkezik a bőrfelülettel, ez 

nemesgázzal van megtöltve neonnal, argonnal, és levegővel. Az ionok egymáshoz illesztve a cső falához 

verődnek és izzásba jönnek. Az izzó ionok elektromos szikrát fejlesztenek, ha a bőrfelszín közelébe 

érnek, ózont fejlesztenek a levegőből. Comedos bőrökre használjuk, gyulladt aknés bőrnél ne 

alkalmazzuk, a lobgát megsérülhet és fokozhatja a gyulladást. 

 

Iontoforézist illetve ultrahangos kezelést is használhatunk fertőtlenítés után. 
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6. Ionto-galvano készülék 

Az iontoforézis regeneráló és gyulladásgátló hatása szinte azonnal látható. Látványosabb kezelést lehet 

végezni az idős dehidratált bőr esetében, mint egy 20 évesnél, viszont a fiatalabb bőr tovább tárolja a 

hatóanyagokat. Ez az eljárás, egyenáram segítségével jön létre, segítségével hatóanyagionokat juttatunk 

be a bőr mélyebb rétegeibe. Ennek a készüléknek a tartozékai az elektródák. Azt az elektródát, amelynek 

töltése megegyezik a hatóanyagion töltésével, az adott kezeléskor az aktívelektróda. A hatóanyagion 

töltésével ellentétes elektródát pedig a vendég kezében tart vagy testére helyezünk, az inaktív elektróda. 

A kezelés mindig negatív pólusról kezdjük és pozitívval fejezzük be, hiszen a pozitív elektródának 

nyugtató hatása van. 

Negatív elektródáról bejuttatható anyagok a savak, savmaradékionok, híg anionokat tartalmazó oldatok, 

például gyümölcs-, főzelékleveket, kén, C-vitamin, híg ichtiolos oldatokat. 

Pozitív elektródáról pedig bázisokat, bázikus ásványvizeket, mészvizet, B-vitaminokat, híg élesztőoldatot, 

Ca
2+

-ionokat tudunk használni. 

 

7. Ultrahangos sonoforézis  

Ultrahangos kezelés hatására kozmetikai szempontból fontos zsírok, olajok, és az ezekben oldódó 

hatóanyagok bőrbe való felszívódása következik be. Akné- és hegkezelésre is kifejezetten jótékony 

hatású.  

 

Összehúzó pakolásokhoz olyan anyagokat használjunk amik szeborrhoea-ellenes hatásúak és bőrlégzést, 

elősegítők ezek lehetnek paszták, zselék, maszkok, amelyek bojtorjánt, borókakivonatot, zsályát, ként, 

ichtiolt, ichtamolt, bipiritiont, kámfort, fűzfakérget, rozmaringot, kakukkfűt tartalmaznak. 

 

8. Jéggörgő 

A jéggörgő egy speciális folyadékot tartalmazó üveggömb, mellyel lágy masszázst végzünk. Ajánlott a 

tisztítás után, meleg kezelésekkel, mikrodermabrázióval vagy bármely kezeléssel összekötni, hiszen 

kitűnően edzi a vérereket, tonizáló, nyugtató, összehúzó hatású. 
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A tápláló pakolások fontos, hogy hámképzők, bőrlégzés-, és anyagcsere fokozók és hidratálóak legyenek. 

Itt jól alkalmazhatunk a magas B-vitamin csoport tartalmú pakolásokat A-, E-, F-, H-vitaminokat 

tartalmazó anyagokat: szója, búza kukoricacsíra, élesztő, tojásfehérje, hidrolizátumok. Alga-, 

ginszenggyökér-, aloe-, ginko -, gránátalma-, boróka-, tölgyfa kivonattal, csukamájolajjal, klorofillal, 

allantoinnal, ichtiollal, biosulfurral, piritionnal, iszappal, kazeinnel rendelkező krémeket használhatunk. 

 

 

9. Bioptron-lámpa 

Bioptron-lámpát ajánlott alkalmazni, hiszen gyorsítja a sebgyógyulást, csökkenti a keloidképződés 

lehetőségeit, javítja az anyagcserét, serkenti az RES- rendszer tevékenységét, a gyulladásos folyamatok 

enyhítésére ajánlott. Polarizált fényt bocsát ki és ez mellékhatás nélkül serkenti a sejthártyán keresztül 

lejátszódó transzportfolyamatokat, fokozza a mitokondriumokat. 

 

 

 

10. Sensolite kezelőágy 

Sensolite kezelőágy mely a teljes test polarizált fény kezelése serkenti a természetes védekező 

mechanizmusokat, ezért ajánlható rendszeres használata a betegségeket megelőző, vagy gyógyulást 

gyorsító céllal is. Bőrproblémákra ajánlják, így az aknés bőrre, hámsérülések, horzsolások 

gyógyulásának gyorsítására így a háton, mellkason és egyéb területeken megjelenő aknék is a 

polarizált fény gyógyító hatása alá kerülhetnek. A kezelés nem kötött korhatárhoz. 
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11. Soft lézer 

A szoftlézer kezelés vagy lágylézer az emberi sejtekre, szövetekre gyakorolt jótékony hatását, már 

régebben felismerte a tudomány. A lézersugár fényenergiával tölti fel a fáradt sejteket, gyorsítja 

életműködésüket, élénkíti anyagcseréjüket, regeneráló-képességüket, serkenti az immunrendszert, és 

hidratáló hatásával szinte megifjítja a szöveteket. Eszményi megoldás a problémás bőr kezelésénél is. 

Tudományos tanulmányok által bebizonyított tény, hogy mind szöveti mind sejt szinten hatásos. A 

lágylézer gondoskodik arról, hogy a gyulladásos folyamatok pl. akné, herpesz visszafejlődjenek. 

Elősegítik a sebgyógyulási folyamatokat, mivel a szövethormonok előállításánál még a sejtek 

mikrokeringését is emeli. 

 

 

12. Villanófénnyel való  kezelés 

 

A villanófény (IPL, Intense Pulse Light), a lézer fénnyel szemben nem nyalábszerű, pontszerűen égető, 

hanem szétszórt, nagy energia sűrűségű lökésekben – villanásokban – leadott, széles spektrumú fény 

(560-tól 1200 nm-ig). A villanófény, a hámon áthaladva, a bőr saját melaninjában elnyelődve helyi 

hőhatást eredményez, ami képes csökkenteni faggyútermelést (zsugorodnak a faggyúmirigyek), 

elpusztítani az akné baktériumokat és fokozza a szervezet védekező reakcióját. Tehát a kezelés hatására 

visszafejlődnek illetve ki sem alakulnak a jól ismert, gyulladt, fájdalmas, gyulladások, aknék. 
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 13. A.C.N.E. H.E.L.P.
®  

gép 

A problémás és öregedő bőr kezelésére a Dr. Derm Equipment Kft. Egy professzionális készüléket 

fejlesztett ki, mely hatékony kezelési módszerrel párosul. Az A.C.N.E. H.E.L.P.
®
 gép a bőrre gyakorolt 

anyagcsere-élénkítő, azaz anti-aging  hatása mellett a vörös fény szövetstimuláló és gyulladáscsökkentő 

hatását és a kék fénynek a baktériumokra kifejtett gátló effektusát – fotoinaktiváció -  használja ki az 

aknés tünetek csökkentése és a pattanásos bőr normalizálása céljából. 

 

 

 

 

Hasznos tanácsok és tévhitek tisztázása 

Sok ember azt hiszi, hogy az akné a rossz higiéniás viszonyok miatt alakul ki, de erre nincs bizonyíték, 

hogy a mosdás hiánya ilyen tünetekhez vezetne, sőt ilyen problémával rendelkező vendégünk hajlamos 

túlzásokba esni tisztálkodás során, annak reményében, hogy bőrük kevésbé lesz zsíros. A túlságos 

tisztálkodás fokozhatja az akné gyulladásos fázisát. Így bőrüket elég naponta kétszer megtisztítani reggel 

és este meleg vízzel és kézzel durva textíliát és dörzsölő hatású anyagokat kerülve, törölközővel finom 

nyomkodó mozdulatokkal lehet felitatni a bőrfelszínről a felesleges vizet. Nappalra egy könnyedebb 

szérumot fel lehet tenni, olyat, ami nem szárítja a bőrt ezek legyenek nedvességtartamúak. Olyan 

készítményt válasszanak, ami bőrtípusuknak megfelelő, szappanokat kerülendő vásárolni, mert irritáló 

hatásúak lehetnek. 

Fontos a fényvédelem is, hogy a gyulladt aknék területén ne pigmentálódjon a bőr.  

Gyulladt aknéra használhatunk ichtiol tartalmú korrektort, ami tökéletesen lefedi, a bőrhibát miközben 

nyugtat, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő hatású. Ámde túlzott alkalmazásánál figyelni kell, mert a 

faggyút színezi. Napjainkban már lehet kapni gyógy púdereket, amelyek bármely púderfajtából, 

készülhetnek. Lehetnek színezettek, ezek általában szeborrhoeás, aknés bőrök kezelésére alkalmazhatók. 

Szeborrhoea-ellenes anyagokat, fertőtlenítőszereket tartalmaznak. 

http://www.drderm.net/technologies/view/18
http://www.drderm.net/technologies/view/15
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Ha szükséges sminkelni, folyékony hidratáló alapozó és a színezett nappali krém a megfelelő, mert a por 

és kő púder eltömíti a pórusokat. 

 

A köztudatban sok élelmiszert is kapcsoltba hoznak az aknés bőrrel, ám a vizsgálatok a mai napig se 

igazolták, hogy diétára kellene fogni a vendéget. Annak a hitnek, miszerint a magas szénhidrát és 

zsírbevitel befolyásolná a faggyútermelést nincs tudományos bizonyítéka. 

Sokaknak az élesztőről rossz érzés és szájíz jut eszükbe, de ez a legfontosabb  

B-vitamin forrásunk, amiben csaknem az összes B- vitamin tagja megtalálható. Kellemetlen ízét szinte 

észre se lehet venni, ha egy finom joghurtba belekeverjük, vagy apró darabkákban a reggeli 

szendvicsükbe tesszük.  

További B-vitamin forrásunk a teljes kiőrlésű lisztből készült kenyerek, bab, borsó, szója, tej, máj, hal, 

káposzta, tojás. 

Fogyasszunk teát melyben a következő gyógynövények vannak: martilapu, papsajt, aloé, csipkebogyó, 

fekete nadálytő, hamamelisz, kakukkfű, rozmaring. Minél több folyadék bevitel. Fogyasszunk friss 

gyümölcsöket, mint például: banán, birsalma, ribizli. Zöldségeket: sárgarépa, sütőtök, paradicsom. 

Napközben igen nehéz megállni, hogy nyomkodják, kaparásszák az aknékat, erről nagyon fontos, hogy 

leszokjanak, hiszen nem tiszta a kéz és a köröm alatt is megbújhatnak a baktériumok, ilyenkor a 

legkönnyebb elfertőzni a pattanásokat, begyulladhatnak és akár mély sebek is kialakulhatnak. 

Hajunkat érdemes, úgy eltűzni, hogy az arcunkba ne lógjon, a bőrüket a hidegtől és melegtől is óvni kell. 

Erős napsugárzásban árnyékba kell vonulni, mert egy-egy comedo belesülhet a bőrbe, ha egy kozmetikai 

tisztítás után éri túlzott napfény, akkor pedig bepigmentálódhatnak a kinyomkodott comedok helyei. 

 

Saját vélemény 

Régen azt tartották, hogy a gazdagok betegsége volt a pattanásos bőr, hiszen nekik volt pénzük 

megfizetni, a zsírosabb koleszterin dúsabb olyan fajta ételeket, amelyeket a szegények nem tudtak 

megvásárolni. Napjainkban már bőrgyógyászati eredmények biztosítanak róla, hogy már népbetegségről 

beszélünk, ami igen súlyos panaszokat okozhat és elviselhetetlen szövődményes tünetekkel járhat. Így 

felhívom mindenki figyelmét, saját tapasztalataim alapján, hogy ne vonjuk el magunktól azt a kis időt is, 

amit erre a problémára tulajdonképpen fordítani kéne, hiszen pszichésen (például: munkavállalás, 

társadalmi élet és nem utolsó sorban a párkapcsolat) is befolyásolja az emberek életvitelét.  
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