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Wie lu pa cjen tów zgła sza się do ga bi ne tu der ma to lo gicz ne go z pro ble -
mem skóry na czy nio wej oraz zwią za ny mi z tym nie do god no ścia mi.
Zmia ny te do ty czą za rów no ko biet, jak i męż czyzn, zwła szcza w wie ku
30-50 lat. Za nied ba na skóra na czy nio wa mo że z cza sem do pro wa dzić
do wy stą pie nia trą dzi ku różo wa te go. Cho ro ba ta ob ja wia się utrzy mu -
ją cym się ru mie niem oraz po ja wia niem się gru dek i kro stek, a u męż -
czyzn mo że nawet dojść do prze ro stu i zwłók nie nia gru czo łów ło jo wych
na no sie (łac. rhi no phy ma)[1].
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Pielęgnacja skóry naczynkowej

Sy stem neu ro tran smi te rów ste ro wa ny
przez układ ner wo wy i od por no ścio wy re -
gu lu je pra cę na czyń krwio no śnych. Kie dy
do cho dzi do za bu rzeń je go funk cjo no wa nia
po ja wia ją się ta kie pro ble my jak: roz sze rzo ne
na czy nia krwio no śne tzw. te le an giek ta zje,
nadwraż li wość na czyn ni ki ze wnę trz ne i we -
wnę trz ne, po wsta ją cy z cza sem trwa ły ru -
mień, plam ki ru bi no we, nadwraż li wość oraz
trą dzik różo wa ty. Zmia ny za zwy czaj wi docz -
ne są na no sie, po licz kach i bro dzie (przy bie -
ra ją kształt mo ty la)[1,2]. Naj bar dziej na ra żo ne
są oso by z ja snym fo to ty pem oraz skórą su -
chą, gdyż w tym przy pad ku na skórek jest
cien ki.

Skłon ność do zmian na czy nio wych jest
dzie dzi czo na. U osób ze skórą na czy nio wą
mię śniów ka na czyń jest słab sza i mniej ela -
stycz na. W na czy niach wło śnicz ko wych za le -
ga krew nie u tle no wa na, co da je im si na wy
ko lor. Na czy nia bar dzo sil nie re a gu ją na
bodź ce emo cjo nal ne. Bez po śre dnia re ak cja

wy wo ły wa na jest przez me dia to ry i neu ro -
pep ty dy, m.in: hi sta mi nę, wa zo pre sy nę, sub -
stan cję P i pro sta cy kli nę, które uwal nia ne są
do krwi na sku tek czyn ni ków ta kich jak: zbyt
agre syw na pie lę gna cja, ni skie tem pe ra tu ry,
sil ne na sło necz nie nie, sau na, ostre i go rą ce
po tra wy, sto so wa nie nie których le ków.
Skóra na czy nio wa wy stę pu je rów nież
w prze bie gu cho rób ukła do wych, takich jak
to czeń ru mie nio wa ty, nad ci śnie nie tęt ni cze,
za bu rze nia tra wie nia[3,4].

Wy gląd skóry ma du ży wpływ na ja kość
ży cia oraz sa mo o ce nę. Oso by, u których
wy stę pu je pro blem z ce rą czę sto ma ją trud -
no ści w ży ciu so cjal nym i ni ską sa mo o ce nę.
Z te go wzglę du istot ne jest wpro wa dze nie
od po wie dniej pie lę gna cji lub bar dziej za a -
wan so wa nych przy pad ków le cze nia der ma -
to lo gicz ne go[5].

Przy pro ble mach ze skórą na czy nio wą
na le ży zre zy gno wać z pi kant nych przy praw
oraz ze sło dy czy. Klu czo we jest rów nież na -
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wo dnie nie oraz od po wie dnia po daż an ty o -
ksy dan tów i kwa sów ome ga 3, które dzia ła ją
prze ciw za pal nie. Bar dzo istot ne są rów nież
wi ta mi ny z gru py B, wi ta mi na C, K oraz A[6].

Naj waż niej sze jest dzia ła nie pre wen cyj ne
po przez od po wie dnią pie lę gna cję. Oczy -
szcza my skórę pre pa ra ta mi o neu tral nym pH
tj. oko ło 5,5 – przy uży ciu  wo dy o sto sun ko -
wo ni skiej tem pe ra tu rze. Nie sto su je my go -
rą cych ką pie li. Ko rzy st ne jest uży wa nie to ni -
ków na ba zie wy cią gów ro ślin nych np. z ru -
mian ku, gło gu, szał wii, skrzy pu po lne go,
mi ło rzę bu ja poń skie go, sie mie nia lnia ne go.
Pie lę gna cja dzien na po win na sku piać się na
ochro nie skóry przed nie ko rzy st ny mi czyn ni -
ka mi ze wnę trz ny mi: słoń cem, zim nem, kli -
ma ty za cją itd. Krem na dzień po wi nien za -
wie rać filtr prze ciw sło necz ny o wy so kim
współ czyn ni ku SPF. Na noc na to miast, apli -
ku je my na skórę pro duk ty, które bę dą
wzmac nia ły sy stem mi kro krą że nia oraz ła go -
dzi ły podraż nie nia. Pie lę gna cję na le ży do sto -
so wać do ty pu skóry – in a czej bę dzie my
dbać o skórę su chą na czy nio wą, a in a czej
o tłu stą na czy nio wą. Ist nie je wie le sub stan cji
wzmac nia ją cych na czy nia krwio no śne,
zmniej sza ją cych ru mień oraz re ak tyw ność
skóry[7,8]. Są to m.in:
• eks trakt z ka szta now ca (łac. Ae scu lus hip -

po ca sta num L.) – za wie ra m.in escy nę,
która na le ży do gru py fla wo no i dów oraz
ku ma ry ny. Ma dzia ła nie prze ciw za pal ne,
prze ciw ru mie nio we. Za po bie ga za sto -
jom krwi w na czy niach oraz dzia ła prze -
ciw o brzę ko wo;

• dio smi na i he spe ry dy na – dio smi na to fla -
wo no id w po sta ci glu ko zy du, skła dnik ak -
tyw ny ro ślin z ro dzi ny ru to wa tych. Od
he spe ry dy ny róż ni się wią za niem
podwój nym po mię dzy dwo ma ato ma mi
wę gla w cen tral nym pier ście niu wę glo -
wym. Od wie lu lat jest sto so wa na w ce -
lu uspraw nie nia funk cjo no wa nia na czyń
krwio no śnych – ha mu je re ak cje za pal ne,
zwięk sza ela stycz ność ścia nek na czyń żyl -

nych, zmniej sza ich prze pu szczal ność
oraz po pra wia dre naż lim fa tycz ny. He -
spe ry dy na na to miast ma za za da nie za -
bez pie czyć na czy nia przed uszko dze nia -
mi i dzia łać prze ciw za pal nie, an ty o ksy da -
cyj nie, prze ciw u tle nia ją co; 

• d-pan te nol – in a czej pro wi ta mi na B5;
wy ka zu je dzia ła nie ła go dzą ce, re ge ne ru -
ją ce oraz na wil ża ją ce, ma wła ści wo ści hi -
gro sko pij ne, wzmac nia ba rie rę hy dro li pi -
do wą na skór ka, przez co zmniej sza
TEWL; 

• wy ciąg z ru szczy ka – (łac. Ru scus acu le -
a tus L.) jest ce nio nym w ko sme ty ce
skła dni kiem ro ślin nym. Wy ciąg z tej
wiecz nie zie lo nej ro śli ny z re jo nu Mo -
rza Śród ziem ne go za wie ra ru sko ge ni -
nę, która po pra wia mi kro krą że nie, ła -
go dzi podraż nie nia, re du ku je obrzę ki
i uszczel nia na czy nia krwio no śne, co
wpły wa bez po śre dnio na re duk cję za -
czer wie nie nia skóry. Po nad to pre pa ra ty
z ru szczy kiem po sia da ją wła ści wo ści na -
wil ża ją ce, zmięk cza ją ce i ochron ne;

• wi ta mi na C – nie zbęd na do syn te zy ko -
la ge nu, za po bie ga si nia kom i mi kro wy -
le wom, uszczel nia jąc na czy nia krwio -
no śne [7-10].

Wśród sub stan cji czyn nych uży wa nych
w ko sme ty kach dla osób z ce rą na czy nio wą
znaj dzie my rów nież: ar ni kę gór ską, alo es, ru -
ty nę, mi ło rząb ja poń ski, ru mia nek oraz bi sa -
bo lol, tre ha lo zę, nia cy na mid[7]. Do złu szcza -
nia skóry na czy nio wej nie sto su je my agre -
syw nych pe e lin gów, wy bie ra my pe e lin gi
en zy ma tycz ne lub de li kat nie ście ra ją ce np. na
ba zie mą ki owsia nej[11].

Istot ne jest uni ka nie sub stan cji ta kich jak:
al ko hol ety lo wy, men tol, wy cią gi z mię ty pie -
przo wej, kwa sy owo co we, ole jek eu ka lip tu -
so wy. Pro duk ty do skóry na czy nio wej nie
po win ny mieć w skła dzie podło ża eu ce ry ny
i la no li ny oraz mi ne ral nych pa ra fin, ole ju pa -
ra fi no we go[7,11].
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Obe cnie der ma to lo dzy dys po nu ją no -
wo cze snym sprzę tem w wal ce ze zmia na -
mi na czy nio wy mi. Naj sku tecz niej sza jest
te ra pia la se ro wa. Z ru mie niem bar dzo do -
brze ra dzi so bie te ra pia IPL[7]. Za an ga żo wa -
nie pa cjen ta ma klu czo wy wpływ na sku -
tecz ność te ra pii i zmia nę złych na wy ków
oraz wpro wa dze nie od po wie dniej pie lę -
gna cji do mo wej. W przy pad ku bra ku od po -
wie dnich dzia łań zmia ny na czy nio we po -
wrócą po mi mo pro fe sjo nal nej te ra pii w ga -
bi ne cie le kar skim.
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