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Starzenie si´ dotyczy
w ró˝nym stopniu wszyst-
kich organów. Skóra

znajduje si´ jednak w sytuacji
szczególnej. Jest najbardziej ze
wszystkich tkanek nara˝ona na

kontakt ze Êrodowiskiem zew-
n´trznym. Z tego powodu zna-
cznie szybciej ulega uszkodze-
niom. Do najistotniejszych w jej
przypadku czynników szkodli-
wych nale˝y promieniowanie

ultrafioletowe. Tà wspólnà na-
zwà okreÊla si´ fale elektroma-
gnetyczne o d∏ugoÊci 200-380
nanometrów. Promienie UV emi-
towane mogà byç z ró˝nych
êróde∏, jednak najistotniejszym

Pielęgnacja skóry

Organizm ka˝dego z nas tworzy swoje w∏asne, wewn´trzne Êrodowisko. Nie móg∏by
sprawnie funkcjonowaç bez granicy oddzielajàcej go od otoczenia, zapewniajàcej
ochron´ przed utratà wody czy infekcjami, a zarazem pozwalajàcej na skomplikowa-
ne interakcje ze Êrodowiskiem zewn´trznym. Rol´ takiej warstwy ochronnej odgrywa
nasza skóra – najwi´kszy ludzki organ, o przeci´tnej wadze do kilku kilogramów 
i powierzchni oko∏o dwóch metrów kwadratowych. Skóra pe∏ni rozliczne funkcje i jest
miejscem, gdzie zachodzà setki procesów biochemicznych, ale wraz z up∏ywem cza-
su spe∏nia swoje zadanie coraz mniej wydajnie.
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y
pozostaje s∏oƒce. Fale z zakre-
su UVC (200-280 nanomet-
rów), potencjalnie najbardziej
niebezpieczne, sà praktycznie
w ca∏oÊci filtrowane przez gór-
ne warstwy ziemskiej atmosfery.
Promienie UVB (280--320 nm)
w ma∏ej cz´Êci docierajà do
powierzchni Ziemi i mogà
uszkadzaç komórki naskórka,
powodowaç zmiany materia∏u
genetycznego komórek i byç
jednà z przyczyn nowotworze-
nia. Promienie UVA (320-380
nm), s∏abo filtrowane zarówno
przez atmosfer´, jak i chmury,
szk∏o lub ubranie, docierajà na-
wet do po∏o˝onej pod naskór-
kiem skóry w∏aÊciwej i pobu-
dzajà powstawanie wolnych

rodników tlenowych, superak-
tywnych czàsteczek niszczà-
cych struktury komórkowe, b∏o-
ny biologiczne i nici DNA. 
Zespó∏ zmian, za które odpo-
wiedzialne jest promieniowanie
UV, nazywamy fotostarzeniem
skóry.
Starzenie si´ skóry ma zró˝ni-
cowane nat´˝enie i przebieg
w zale˝noÊci od wieku. Dlate-
go te˝ dla ró˝nych kategorii
wiekowych zalecane sà od-
mienne programy piel´gnacyj-
ne. Odpowiednia piel´gnacja
i w∏aÊciwie dobrane substancje
czynne mogà w znacznej mie-
rze z∏agodziç przebieg zmian
wiàzanych ze starzeniem i po-
prawiaç ogólny stan skóry. Kie-

dy jednak rozpoczàç piel´gna-
cj´ anti-aging i po jakie kosme-
tyki si´gaç?
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DwadzieÊcia lat
DwadzieÊcia lat

Jak ju˝ wspomniano, jednym
z najistotniejszych czynników
szkodliwych jest promieniowa-
nie UV. Stosowanie kosmety-
ków na dzieƒ, z ochronnymi fil-
trami os∏aniajàcymi przed mo˝-
liwie jak najszerszym spektrum
promieni ultrafioletowych, po-
winno byç absolutnà podstawà
piel´gnacji! Kosmetyki ochron-
ne najlepiej stosowaç codzien-
nie, zdecydowanie nie nale˝y
ograniczaç si´ do os∏aniania
skóry latem, przy opalaniu. Na
promienie UV nara˝eni jesteÊmy
zawsze i choç intensywnoÊç
ekspozycji mo˝e byç ró˝na, to
o ˝adnej porze roku nie nale˝y
tego ignorowaç. 
Dobrym zwyczajem przy wybo-
rze nowego kosmetyku, zw∏asz-
cza zawierajàcego filtry UV,
jest przetestowanie produktu
najpierw na delikatnej skórze

za uszami i sprawdzenie, czy
jego sk∏adniki nie wywo∏ajà
u nas podra˝nienia. 
Drugim elementem piel´gnacji
m∏odej skóry powinno byç wy-
korzystanie innej grupy substan-
cji ochronnych, nazywanych
zbiorczo antyoksydantami. Sà
to ró˝norodne zwiàzki, najcz´-
Êciej pochodzenia roÊlinnego,
mogàce neutralizowaç superak-
tywne czàsteczki wolnych rod-
ników. Wolne rodniki, czyli
atomy zawierajàce niesparo-
wany elektron, sà przewa˝nie
pochodnymi zwyk∏ych, nieszko-
dliwych zwiàzków, z których
czàsteczek jeden z elektronów
zosta∏ „wyrwany”. Rodniki bar-
dzo ∏atwo wchodzà w reakcje
chemiczne. W efekcie powo-
dujà powa˝ne zniszczenia we
wn´trzu komórek i w macierzy
pozakomórkowej oraz produku-

jà kolejne armie rodników. Mo-
gà uszkadzaç bia∏ka i lipidy
b∏onowe, a tak˝e ∏aƒcuchy
kwasów nukleinowych. Najbar-
dziej niebezpieczne z tej grupy
rodniki tlenowe powstajà jako
produkt uboczny oddychania
komórkowego. 
Wi´ksza liczba wolnych rodni-
ków mo˝e pojawiç si´ w wyni-
ku stanu zapalnego, infekcji,
obecnoÊci szkodliwych substan-
cji (pochodzàcych np. z dymu
papierosowego), dzia∏ania
UVA lub stresu. Sà obecnie
uwa˝ane za jednà z g∏ównych
przyczyn starzenia egzogenne-
go (wywo∏anego przez czynni-
ki zewn´trzne). Na szcz´Êcie
przyroda jest bogatym êród∏em
przeciwutleniaczy, które poma-
gajà chroniç skór´. Do najpo-
pularniejszych i najbardziej
znanych nale˝y witamina C. Jej
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TrzydzieÊci lat

DwadzieÊcia lataktywnoÊç i trwa∏oÊç jest znacz-
nie wi´ksza, jeÊli jest dodatko-
wo wspierana przez rozpusz-
czalnà w t∏uszczach witamin´
E. Niemal równie cz´sto spoty-
kane w kosmetykach substancje
antyoksydacyjne to polifenole
roÊlinne, pozyskiwane np. z ˝u-
rawiny lub zielonej herbaty. 
Kolejny aspekt piel´gnacji,
o którym nie powinno si´ za-
pominaç, to utrzymanie w∏a-
Êciwego nawil˝enia skóry. Dla

zachowania prawid∏owych
funkcji naskórka konieczna jest
odpowiednio wysoka zawar-
toÊç wody. JeÊli w zewn´trz-
nych warstwach skóry spadnie
ona poni˝ej oko∏o 20%, ulega
zahamowaniu aktywnoÊç wielu
niezb´dnych enzymów, zabu-
rzone sà te˝ procesy z∏uszcza-
nia naskórka. Na rynku mamy
obecnie szerokà ofert´ prepara-
tów nawil˝ajàcych. Dzia∏anie
cz´Êci z nich oparte jest na

uzupe∏nianiu NMF – kompleksu
drobnoczàsteczkowych, higro-
skopijnych zwiàzków zatrzymu-
jàcych wod´ w górnych war-
stwach naskórka. Inne podejÊcie
do problemu polega na zastoso-
waniu olejów roÊlinnych (lub po-
chodzenia zwierz´cego, takich
jak lanolina) do uzupe∏niania 
naturalnej os∏ony lipidowej skó-
ry, która jest odpowiedzialna za
zmniejszenie transepidermalnej
utraty wody.

Czwarta dekada ˝ycia to czas,
kiedy na skórze mogà zaczàç
pojawiaç si´ pierwsze oznaki
starzenia. Skóra nadal wyma-
ga ochrony, ale warto tak˝e
si´gnàç po substancje majàce
przeciwdzia∏aç powstawaniu
zmarszczek mimicznych. Do
podstawowych nale˝à sk∏adniki
kosmetyczne poprawiajàce ela-
stycznoÊç skóry, a wi´c zmi´k-
czajàce jà emolienty (takie jak
olej bawe∏niany czy migda∏o-
wy) oraz zwiàzki pobudzajàce
produkcj´ w∏ókien podporo-
wych skóry (np. wyciàg z owo-
ców dyni). Obecnie jednak do-
st´pne sà tak˝e preparaty za-
wierajàce bardzo nowoczesne
sk∏adniki, okreÊlane cz´sto jako
„botox-like”. Sà to substancje
(najcz´Êciej peptydy) o mecha-
nizmie dzia∏ania podobnym do
stosowanej w zabiegach medy-
cyny estetycznej botuliny, cho-
cia˝ o s∏abszej aktywnoÊci.
Majà one za zadanie wp∏y-
waç na rozluênienie mi´Êni mi-
micznych i tym samym hamo-
waç tworzenie si´ pierwszych
zmarszczek. Takie sk∏adniki mo-

gà byç syntetyzowane w labo-
ratorium lub otrzymywane z do-
syç egzotycznych êróde∏, na
przyk∏ad z... toksyny pewnego
gatunku w´˝y.
Przy piel´gnacji po trzydziestce
nale˝y tak˝e pami´taç o sub-
stancjach stymulujàcych proce-
sy odbudowy skóry. Jednà z le-
piej zbadanych jest folacyna,
czyli kwas foliowy. Jest to sto-
sunkowo prosty zwiàzek, o bar-
dzo ciekawych w∏aÊciwoÊ-
ciach. Wykazano, ˝e folacyna
wp∏ywa na zwi´kszenie aktyw-
noÊci metabolicznej komórek
skóry, cz´stoÊci ich podzia∏ów,
a tak˝e chroni materia∏ gene-
tyczny przed uszkodzeniami.
Jest to wi´c przyk∏ad sk∏adnika
o du˝ym potencjale przeciw-
zmarszczkowym. Innym cieka-
wym zwiàzkiem jest sylimary-
na, flawonoid otrzymywany
z ostropestu. Ma ona w∏aÊci-
woÊci antyoksydacyjne, ale tak-
˝e przeciwzapalne i zwi´ksza
potencja∏ regeneracyjny komó-
rek skóry w∏aÊciwej.
Stosunkowo cz´stym proble-
mem skórnym, pojawiajàcym

si´ w tej grupie wiekowej, sà
zmiany naczyniowe. Poczàtki
to przewa˝nie skóra z ∏atwo
i cz´sto pojawiajàcymi si´ ru-
mieƒcami, jednak z czasem
mo˝e powstaç trwalsze zaczer-
wienienie, a nawet widoczne
pod skórà rozszerzone naczyn-
ka (tak zwane teleangiektazje).
W takim wypadku warto si´-
gnàç po kosmetyki opracowa-
ne specjalnie dla cery z pro-
blemami naczyniowymi, za-
wierajàce sk∏adniki ∏agodzàce
(jak alantoina) i zmniejszajàce
zaczerwienienie (takie jak ruty-
na lub bardziej intensywnie
dzia∏ajàca witamina K). Wiele
sk∏adników stosowanych przy
tym problemie skórnym opiera
swoje dzia∏anie na hamowaniu
rozwoju stanu zapalnego
i wzmacnianiu Êcianek naczyƒ.
Obecnie dost´pne sà tak˝e no-
woczesne kompleksy aktywne,
takie jak zestaw polisachary-
dów izolowanych z hodowa-
nych w Morzu Âródziemnym
alg Ascophyllum nodosum
i Asparagopsis armata. Ta od-
powiednio przygotowana kom-

TrzydzieÊci lat
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TrzydzieÊci lat

Pi´çdziesiàt lat
Pi´çdziesiàt lat

CzterdzieÊci lat
CzterdzieÊci lat

pozycja substancji czynnych
zmniejsza w skórze produkcj´
Êródb∏onkowego czynnika
wzrostu naczyƒ, odpowiedzial-

nego za ich rozszerzanie. Jed-
nak, mimo coraz nowoczeÊniej-
szych rozwiàzaƒ w kosmetolo-
gii, w przypadku cery naczy-

niowej ogromne znaczenie na-
dal ma unikanie stresu i odpo-
wiednia dieta (bez ostrych po-
traw i alkoholu).

W skórze po czterdziestym ro-
ku ˝ycia pojawiajà si´ ju˝ wy-
raêniej oznaki starzenia egzo-
gennego. Skóra traci na elas-
tycznoÊci, cz´sto ma gorszy ko-
loryt, pojawiajà si´ widoczniej-
sze zmarszczki. W wielu przy-
padkach obserwuje si´ zabu-
rzenia w z∏uszczaniu naskórka
i jego nadmierne rogowacenie.
W skórze w∏aÊciwej w∏ókna
kolagenu i elastyny stajà si´
mniej uporzàdkowane, a po-
mi´dzy ró˝nymi czàsteczkami
bia∏ek tworzà si´ niew∏aÊciwe
po∏àczenia, które dodatkowo
wp∏ywajà na obni˝enie elas-
tycznoÊci i spr´˝ystoÊci skóry. 
Skóra w tym wieku zdecydo-
wanie wymaga ochrony i na-
wil˝enia, a tak˝e intensywniej
dzia∏ajàcych substancji prze-
ciwzmarszczkowych. Na rynku
dost´pne sà kosmetyki chronià-
ce w∏ókna kolagenu przed nisz-
czeniem przez metaloproteina-
zy (dobrym przyk∏adem sk∏adni-
ka o takim dzia∏aniu jest wy-
ciàg z alg Macrocystis pyrifera,
oraz luteina). Samo hamowa-
nie niszczenia w∏ókien podpo-
rowych ju˝ jednak nie wystar-
czy i nale˝a∏oby si´gnàç po
substancje intensywniej
pobudzajàce produkcj´ no-

wych czàsteczek kolagenu.
Wiele wyciàgów roÊlinnych ma
takie w∏aÊciwoÊci (np. wyciàg
z trzciny cukrowej), ale w kos-
metykach stosuje si´ tak˝e spe-
cjalistyczne peptydy biomime-
tyczne, naÊladujàce naturalne
czàsteczki sygna∏owe, produko-
wane przez komórki naskórka.
Takie peptydy, dostarczone
skórze z zew-nàtrz, w kremie,
mogà byç rozpoznawane
przez receptory w b∏onach ko-
mórek skóry i uruchamiaç pro-
cesy syntezy kolagenu. 
Jednà z klasycznych, ale od 
lat niezastàpionych, substancji
przeciwzmarszczkowych jest
witamina A. Obecnie nieco
rzadziej znajdziemy jà w kos-
metykach w postaci retinolu,
powszechniej stosowane sà jej
mniej dra˝niàce pochodne. Jed-
nak mechanizm dzia∏ania po-
zostaje podobny. Retinoidy
wp∏ywajà bowiem na zmiany
ekspresji szeregu genów w ko-
mórkach skóry, regulujà ich po-
dzia∏y i wzrost, stymulujà ak-
tywnoÊç metabolicznà.
Równie ciekawym pomys∏em
w piel´gnacji skóry po czter-
dziestce jest zastosowanie
sk∏adników o dzia∏aniu pobu-
dzajàcym produkcj´ energii

w komórkach skóry. Podsta-
wowym êród∏em energii dla ko-
mórek jest proces zachodzàcy
w mitochondriach, maleƒkich
strukturach obecnych w ka˝dej
prawie komórce naszego cia∏a.
Mitochondria sà jednak tak˝e
miejscem, gdzie powstaje bar-
dzo wiele wolnych rodników
tlenowych, z czasem stajà si´
wi´c ogromnie podatne na
uszkodzenia. Ró˝norodne sub-
stancje kosmetyczne umo˝liwia-
jà ochron´ mitochondriów (ta-
kie w∏aÊciwoÊci majà np. nie-
które kompleksy miedzi), a tak-
˝e wspieranie produkcji energii 
(ergotioneina lub L-karnityna).
Nie nale˝y zapominaç o pro-
duktach poprawiajàcych koloryt
skóry i pomagajàcych regulo-
waç z∏uszczanie martwych
komórek naskórka. Peelingi
enzymatyczne lub bardziej in-
tensywne chemiczne peelingi,
zawierajàce alfa-hydroksy kwa-
sy, bardzo dobrze dzia∏ajà na
skór´, w której te procesy sà
zaburzone. Mo˝na tak˝e do
codziennej piel´gnacji wybraç
kosmetyk z ceramidami, które
w odpowiednich st´˝eniach sà
niezb´dne do prawid∏owego
usuwania zrogowacia∏ych ko-
mórek.

Czas po pi´çdziesiàtych uro-
dzinach wià˝e si´ z pojawia-

niem si´ bardziej istotnych
zmian w fizjologii i funkcjach

skóry. Objawy fotostarzenia sà
przewa˝nie bardziej widoczne,

�
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Pi´çdziesiàt latpojawiajà si´ g∏´bsze zmar-
szczki. Komórki skóry w∏aÊciwej
sà zdecydowanie mniej aktyw-
ne, obserwuje si´ wyraêne
zmniejszenie produkcji kolage-
nu, elastyny i glikozoaminog-
likanów. Naskórek staje si´
cieƒszy, w póêniejszym wieku
dochodzi do zaniku warstw kol-
czystej i ziarnistej, warstwa ro-
gowa natomiast staje si´ grub-
sza, co prowadzi do efektu
szarej, zm´czonej cery. 
Skóra w tym wieku wymaga
ju˝ intensywnego dzia∏ania
i kosmetyków zawierajàcych
zestawy sk∏adników przeciw-
zmarszczkowych, stymulujàcych
budow´ nowych w∏ókien pod-
porowych, poprawiajàcych po-
tencja∏ regeneracyjny skóry.
Warto si´gaç nie tylko po pro-
dukty do codziennej piel´gnacji,

lecz tak˝e wybraç dla siebie
bardziej intensywne serum,
z wy˝szymi st´˝eniami sk∏adni-
ków aktywnych. Do substancji
czynnych poprawiajàcych ogól-
ny stan komórek skóry nale˝y
stosunkowo rzadko nadal spoty-
kana witamina B2 (ryboflawina).
Jest to bardzo ciekawy sk∏adnik
stymulujàcy metabolizm, dzia∏a-
jàcy ochronnie i uzupe∏niajàcy
dzia∏anie wielu klasycznych sub-
stancji anti-aging.
Obecnie dost´pne sà równie˝
kremy zawierajàce specjalne
„gàbki” z kwasu hialurono-
wego, które wnikajà do g∏´b-
szych warstw naskórka, gdzie
wch∏aniajàc wod´ zwi´kszajà
obj´toÊç i niejako „wypychajà”
zmarszczki od spodu. Tego ty-
pu sk∏adniki wspierane sà za-
zwyczaj przez kompleksy wizu-

alnie poprawiajàce stan skóry
(np. naciàgajàce naskórek i da-
jàce efekt liftingu proteiny
z migda∏ów lub rozÊwietlajàce
pigmenty zmniejszajàce wi-
docznoÊç zmarszczek).
Jednym z najnowszych kierun-
ków w piel´gnacji przeciwsta-
rzeniowej sà aktywatory sirtu-
in. Sirtuiny to ma∏e peptydy,
mogàce przestawiaç program,
wed∏ug którego dzia∏ajà nasze
komórki, w kierunku wy˝szej
aktywnoÊci i naprawy. Te „pep-
tydy d∏ugowiecznoÊci” urucha-
miane sà w efekcie niskokalo-
rycznej diety, jednak mo˝na je
tak˝e stymulowaç niektórymi
sk∏adnikami roÊlinnymi, takimi
jak specjalnie przygotowany
wyciàg z ry˝u lub obecny
w czerwonym winie rezwera-
trol.

SzeÊçdziesiàt lat
SzeÊçdziesiàt lat

Z dalszym up∏ywem czasu
zmiany w obr´bie skóry post´-
pujà. Skóra jest ma∏o elastycz-
na, a tak˝e sucha, co wià˝e
si´ z bardzo os∏abionà pracà
gruczo∏ów ∏ojowych. Zmarszcz-
ki stajà si´ g∏´bokie i bardziej
widoczne. Naskórek jest cienki,
a granica mi´dzy tà warstwà
a skórà w∏aÊciwà ulega wyraê-
nemu sp∏aszczeniu. Prowadzi 
to do zaburzeƒ w komunikacji
mi´dzy komórkami skóry i os∏a-
bienia dostarczania substancji
od˝ywczych do naskórka. 
Sieç w∏ókien kolagenowych jest
zniszczona lub te˝ w∏ókna majà
nieprawid∏owà struktur´. Dodat-
kowym problemem stajà si´
przebarwienia i zaburzenia pig-
mentacji skóry, a tak˝e zmiany

owalu twarzy, wià˝àce si´
z ubytkami w obr´bie podskór-
nej tkanki t∏uszczowej. 
Skóra po szeÊçdziesiàtym roku
˝ycia potrzebuje intensywnego
od˝ywienia i uzupe∏niania
p∏aszcza lipidowego naskórka.
Dobrym rozwiàzaniem sà bar-
dziej t∏uste emulsje piel´gnacyj-
ne, zw∏aszcza zawierajàce
sk∏adniki takie jak skwalen lub
ceramidy. Istotnym elementem
jest tak˝e uzupe∏nianie sk∏adni-
ków mineralnych (skóra w tym
wieku mo˝e cierpieç na niedo-
bory m.in. wapnia). OczywiÊcie
kosmetyki, zarówno te do co-
dziennej piel´gnacji, jak i stoso-
wane co jakiÊ czas intensyw-
niejsze „kuracje” kosmetyczne
powinny byç bogate w sk∏adni-

ki przeciwzmarszczkowe, stymu-
lujàce produkcj´ kolagenu, ha-
mujàce rozk∏ad w∏ókien podpo-
rowych, w tym elastyny, oraz
wzmacniajàce po∏àczenie mi´-
dzy naskórkiem a skórà w∏aÊci-
wà. Jednà z najpopularniej-
szych grup sk∏adników dla tej
grupy wiekowej stanowià pep-
tydy, cz´sto o bardzo szerokim
spektrum dzia∏ania. Peptyd
o odpowiednio opracowanej
sekwencji aminokwasowej mo-
˝e stymulowaç komórki wszyst-
kich warstw skóry, a tak˝e
wzmacniaç komunikacj´ mi´-
dzy nimi. 
Problem przebarwieƒ wià˝e si´
z zaburzeniami pracy komórek
barwnikowych obecnych w na-
skórku. Rozwiàzaniem jest jak
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Powy˝szy przeglàd ma na celu
pokazanie podstawowych kie-
runków w piel´gnacji skóry
w ró˝nym wieku. Nale˝y pa-
mi´taç, ˝e ka˝dy z nas jest in-
dywidualnoÊcià i nie istniejà ko-
smetyki idealne dla wszystkich.
Nasz tryb ˝ycia i cechy gene-
tyczne sà ró˝ne, co oznacza,

˝e skóra niektórych z nas b´-
dzie starzeç si´ szybciej. Nie
ka˝dy doskonale „dopasowuje”
si´ do kategorii wiekowych.
Najlepiej wi´c, kierujàc si´
ogólnymi wskazówkami, próbo-
waç samodzielnie znaleêç i do-
braç preparaty najlepsze dla
siebie. NajnowoczeÊniejsze

sk∏adniki aktywne sà zwykle
dosyç drogie, jednak sama tyl-
ko cena nie jest gwarancjà ja-
koÊci ani tego, ˝e produkt od-
powie idealnie na potrzeby
skóry. Warto te˝ pami´taç, 
˝e codzienna piel´gnacja po-
winna byç przede wszystkim
przyjemna. ❑

20 lat

30 lat

40 lat

50 lat

60 lat

Wiek
• Ochrona przed UV
• Nawilżanie (np. gliceryna, hialuro-
nian sodu)

• Antyoksydanty (np. wyciąg z zielonej
herbaty)

• Ochrona przed UV
• Inhibitory metaloproteinaz (np. wy-
ciąg z Macrocystis pyrifera lub luteina)
• Składniki stymulujące produkcję 
kolagenu (np. peptydy przeciwzmar-

szczkowe lub wyciąg z trzciny
cukrowej)
• Substancje chroniące mito-
chondria (np. ergotioneina)

• Ochrona przed UV
• Składniki przeciwzmarszczkowe (np.
peptydy)
• Substancje wspierające regenerację
(np. ryboflawina)
• Substancje wygładzające zmarszczki

(np. „gąbki” z kwasu hialuro-
nowego)
• Aktywatory sirtuin (np. rez-
weratrol, przetworzony wyciąg
z ryżu)

• Ochrona przed UV
• Substancje przeciwzmarszczkowe (np.
peptydy, wyciąg z dyni)
• Składniki uzupełniające niedobory
(np. ceramidy, skwalen, wapń)
• Substancje chroniące przed przebar-

wieniami (np. wyciąg z owo-
ców morwy, niacynamid)
• Składniki liftingujące 
(np. proteiny z migdałów)
• Substancje poprawiające
kondycję tkanki tłuszczowej. 

Rozwiązanie

• Ochrona przed UV
• Składniki stymulujące odbudowę
(np. kwas foliowy, sylimaryna)
• Składniki chroniące naczynka krwio-
nośne (np. rutyna, ekstrakty z alg 

Ascophyllum nodosum i Asparagopsis
armata)
• Substancje „botox-like”
przeciw zmarszczkom mimicz-
nym (np. peptydy botox-like)

SzeÊçdziesiàt lat
najsilniejsza ochrona przed UV
oraz ca∏y szereg substancji ha-
mujàcych powstawanie mela-
niny – barwnika skóry. Najpo-
pularniejsze z nich to wyciàgi
roÊlinne, np. z owoców morwy
lub szczawiu, hamujàce aktyw-
noÊç tyrozynazy, kluczowego
enzymu dla szlaku biochemicz-

nego syntezy barwnika. Poja-
wiajà si´ coraz cz´Êciej sk∏adni-
ki uzupe∏niajàce to dzia∏anie,
na przyk∏ad peptydy os∏abiajà-
ce sygna∏y, które „uruchamiajà”
syntez´ barwnika, lub witaminy
(takie jak niacynamid) zmniej-
szajàce transport barwnika do
komórek naskórka.

Po szeÊçdziesiàtce cenne sà
tak˝e sk∏adniki liftingujàce
oraz poprawiajàce kondycj´
podskórnej tkanki t∏uszczowej.
Takie kompleksy aktywne mo-
gà wp∏ynàç pozytywnie na
utrzymanie kszta∏tu owalu twa-
rzy i poprawiç ogólny wyglàd 
skóry.


