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Apa itu melasma? 

Chloasma, atau lebih dikenal dengan sebutan melasma adalah suatu masalah kulit yang lazim. 

Kondisi ini menyebabkan bercak berwarna cokelat hingga abu-cokelat pada wajah. Kebanyakan 

orang memilikinya di pipi, batang hidung, dahi, dagu, dan di atas bibir atas mereka. Chloasma juga 

dapat muncul di bagian tubuh lain yang banyak terkena matahari, seperti lengan bawah dan leher. 

Seberapa umumkah melasma? 

Kondisi ini adalah kondisi yang lazim. Menurut American Academy of Dermatology, 90 persen 

orang yang terkena chloasma adalah wanita. Orang berkulit gelap, seperti keturunan 

Latin/Hispanik, Afrika Utara, Afrika-Amerika, Asia, India, Timur Tengah, dan Mediterania juga 

lebih mungkin untuk terkena melasma. Orang yang memiliki hubungan darah dengan penderita 

melasma juga jauh lebih mungkin untuk terkena kondisi ini. 

Namun, ini dapat diatasi dengan mengurangi faktor risiko Anda. Diskusikanlah dengan dokter 

untuk informasi lebih lanjut. 

Tanda-Tanda & Gejala 

Apa saja tanda-tanda dan gejala melasma? 

Melasma menyebabkan bercak berwarna. Bercak tersebut lebih gelap daripada warna kulit Anda 

yang biasa. Kondisi ini biasanya muncul pada wajah dan keberadaannya simetris, dengan noda 

yang sama di kedua sisi wajah. Area lain di tubuh Anda yang sering terpapar matahari juga bisa 

terkena chloasma ini. 

Bercak berwarna kecokelatan biasanya muncul di: 

 pipi 

 dahi 

 batang hidung 

 dagu 

Bercak kecokelatan ini juga bisa muncul di leher dan lengan bawah. Perubahan warna itu tidak 

menyebabkan gangguan fisik, tetapi Anda bisa melihat tanda-tandanya. Jika Anda menyadari 

adanya gejala melasma, periksakan ke dokter. Dokter bisa merujuk Anda ke dermatologis alias 

dokter spesialis kulit. 

 

Apa penyebab melasma? 

Penyebab kondisi ini masih belum jelas. Kemungkinan, chloasma terjadi ketika sel-sel pembuat 

warna di kulit (melanosit) memproduksi terlalu banyak warna. Orang yang berkulit gelap biasanya 

lebih rentan terkena kondisi ini karena memiliki melanosit yang lebih aktif daripada mereka yang 

berwarna kulit terang. 
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Beberapa faktor penyebab melasma termasuk: 

Paparan matahari 

Cahaya ultraviolet (UV) dari matahari dapat merangsang melanosit. Bahkan, hanya sejumlah kecil 

paparan matahari dapat membuat melasma kembali setelah menghilang. Paparan matahari adalah 

alasan kondisi ini sering kali memburuk di musim  panas. Paparan matahari juga adalah alasan 

utama mengapa banyak orang dengan melasma memilikinya lagi dan lagi. 

Perubahan hormon 

Wanita hamil sering terkena melasma. Perubahan hormon menjadi salah satu penyebabnya. Selain 

itu, pil KB dan pengganti hormon juga dapat memicu kondisi ini. 

Kosmetik 

Produk perawatan kulit yang mengiritasi kulit dapat memperparah kondisi ini. 

Faktor Pemicu 

Apa yang membuat seseorang lebih berisiko terkena melasma? 

Orang yang berkulit gelap lebih berisiko daripada individu berkulit terang. Sensitivitas estrogen 

dan progesteron juga dikaitkan dengan kondisi ini. Berarti, pil KB, kehamilan, dan terapi hormon 

dapat memicu melasma. Stres dan penyakit tiroid juga telah dikemukakan sebagai faktor risiko 

melasma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://hellosehat.com/penyakit/stress/
https://hellosehat.com/penyakit/penyakit-tiroid/
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CARA TERAPI  

1. Gunakan glucola brightening cream untuk 1-2 kali sehari, dioleskan merata pada wajah 

atau pada spot tertentu saja. Pada spot wajah yang lebih gelap dapat dilakukan gerakan 

memutar dan sedikit memberikan tekanan agar menyerap kedalam. Rutin lakukan setiap 

hari. 

2. Setelah pengolesan glucola brightening cream diharapkan ada penggunaan sunblock. 

3. Baca selengkapnya dan download mengenai glucola brightening cream pada bagian 

produk glucola brightenig cream. 

4. Selain itu konsumsi rutin glucola minum juga dapat membantu untuk membuat kulit 

terlihat lebih sehat dan putih alami.  

 


