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kosmetologia

Te le an giek ta zje naj czę ściej lo ka li zu ją
się na po licz kach i no sie, rza dziej wy stę -
pu ją na roz le głym ob sza rze obej mu ją cym
re sztę skóry twa rzy (uszy, szy ja, de kolt).
Oso by ze wzmo żo ną re ak tyw no ścią na -
czyń krwio no śnych (Pre ro sa cea) są pre dy -
spo no wa ne do wy stą pie nia ob ja wów kli -
nicz nych cha rak te ry stycz nych dla trą dzi ku
różo wa te go (Ro sa cea)[1-4]. Trą dzik różo -
wa ty jest prze wle kłą, wie lo fa zo wą cho ro -
bą za pal ną skóry twa rzy, prze bie ga ją cą
czę sto z okre sa mi za o strzeń i re mi sji.
Cha rak te ry stycz nym ob ja wem trą dzi ku
różo wa te go jest ru mień, po cząt ko wo
o cha rak te rze na pa do wym, a w później -
szych sta diach scho rze nia utrwa lo ny. Po
róż nym okre sie trwa nia cho ro by na je go
podło żu za czy na ją się po ja wiać wy kwi ty
wtór ne: te le an giek ta zje, grud ki i kro sty,

obrzęk, a nie kie dy tak że zmia ny prze ro -
sto we (tzw. phy ma)[5-7]. 

Ce ra na czy nio wa wy stę pu je naj czę ściej
u osób z I i II fo to ty pem skóry we dług kla -
sy fi ka cji Fitz pa tric ka (ja sna skóra, ja sne za -
bar wie nie oczów i wło sów). Ce ra na czy -
nio wa czę ściej wy stę pu je u ko biet, co spo -
wo do wa ne jest wpły wem estro ge nów,
żeń skich hor mo nów płcio wych. Prze mi ja -
ją cy ru mień twa rzy, szyi i de kol tu mo że po -
ja wiać się już oko ło 20 ro ku ży cia, a zmia -
ny na czy nio we w po sta ci te le an giek ta zji
naj czę ściej za czy na ją być wi docz ne mię dzy
30 a 40 ro kiem ży cia. Ce ra na czy nio wa
wy ka zu je, oprócz za czer wie nie nia, cha rak -
te ry stycz ne ce chy kli nicz ne skóry wraż li wej
m.in. uczu cie pie cze nia i ścią ga nia, świąd,
su chość, a tak że nie to le ran cję róż nych
czyn ni ków ze wnę trz nych, w tym ko sme ty -

Ce ra na czy nio wa to skóra twa rzy, szyi i de kol tu, która ła two ule ga za -
czer wie nie niu pod wpły wem dzia ła nia miej sco we go i/lub ogól no u stro -
jo we go czyn ni ków za rów no we wnątrz-, jak i ze wną trz po chod nych.
Ru mień (za czer wie nie nie skóry twa rzy) po cząt ko wo jest prze mi ja ją -
cy, jed nak u nie których osób czas je go utrzy my wa nia mo że wy dłu żać
się aż do po wsta nia ru mie nia trwa łe go i te le an giek ta zji. Te le an giek ta -
zje to trwa le roz sze rzo ne po wierz chow ne na czy nia wło so wa te splo tu
podbro daw ko wa te go, naj bar dziej ze wnę trz ne go splo tu na czy nio we go
skóry wła ści wej, po wsta ją ce wsku tek nie pra wi dło wej, nadmier nej 
re ak tyw no ści na czyń krwio no śnych. 
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ków, ob ja wia ją cą się kli nicz nie podraż nie -
niem skóry[1-3,8-10]. 

Me cha nizm po wsta wa nia ce ry na czy -
nio wej i trą dzi ku różo wa te go jest nie jed no -
znacz ny i uza leż nio ny od wie lu czyn ni ków,
jed nak że obe cnie uwa ża się, iż naj waż niej -
szą ro lę od gry wa ją za bu rze nia na czy nio we
po zo sta ją ce w ści słym związ ku z nadmier -
nym za czer wie nie niem twa rzy. Na pa do -
we, nadmier ne za czer wie nie nie skóry, naj -
czę ściej twa rzy spo wo do wa ne jest nadre -
ak tyw no ścią na czyń krwio no śnych i ich
płyt ką lo ka li za cją[1,5,11]. W wy ni ku eks po zy cji
na róż ne czyn ni ki we wnątrz- i ze wną trz -
po chod ne (m.in. czyn ni ki fi zycz ne, czyn ni ki
che micz ne, pro duk ty spo żyw cze, le ki,
stres, ak tyw ność fi zycz na, emo cje, stres)
do cho dzi do na głe go roz sze rze nia na czyń
krwio no śnych skóry twa rzy. Roz sze rze nie
na czyń krwio no śnych skóry twa rzy mo że
być wy zwo lo ne w wy ni ku sty mu la cji ner -
wo wej (za po śre dnic twem bodź ców
z ukła du ner wo we go) oraz w efek cie uru -
cho mie nia me cha ni zmu hu mo ral ne go (po -
przez od dzia ły wa nie na mię śniów kę gład ką
na czyń)[12]. 

Naj czę st szy mi czyn ni ka mi wy zwa la ją -
cy mi lub na si la ją cym ob ja wy kli nicz ne ce ry
na czy nio wej/trą dzi ku różo wa te go są czyn -
ni ki fi zycz ne i che micz ne. Czyn ni ki fi zycz ne
to głów nie eks po zy cja na: pro mie nio wa nie
sło necz ne, pro mie nio wa nie ultra fio le to we,
pro mie nio wa nie pod czer wo ne, wy so ką
lub ni ską tem pe ra tu rę (upał, mróz), du żą
lub ma łą wil got ność po wie trza (sau na lub
su che po wie trze w kli ma ty zo wa nych po -
mie szcze niach). Czyn ni ki che micz ne to
naj czę ściej skła dni ki ko sme ty ków, m.in.: al -
ko hol ety lo wy, al ko hol ben zy lo wy, gli kol
pro py le no wy, de ter gen ty (np. lau ry lo siar -
czan so du), kwa sy, środ ki za pa cho we,
men tol. Czę sto ob ja wy ce ry na czy nio -
wej/trą dzi ku różo wa te go mo gą też wy -
zwa lać lub na si lać środ ki spo żyw cze oraz
le ki. Wśród środ ków spo żyw czych wy mie -

nia się m.in. pro duk ty mlecz ne, cze ko la dę,
ostre przy pra wy (cur ry, chi li, pieprz), go rą -
ce lub moc ne na po je (her ba ta, ka wa) oraz
pro duk ty al ko ho lo we. Le ki po da wa ne
ogól no u stro jo wo (m.in. le ki roz sze rza ją ce
na czy nia krwio no śne – ni tro gli ce ry na, gli -
ko kor ty ko ste ro i dy, kwas ni ko ty no wy, blo -
ke ry ka na łu wap nio we go, in hi bi to ry ace ty -
lo cho li ny, le ki ob ni ża ją ce stę że nie cho le -
ste ro lu – sta ty ny) i miej sco wo (gli ko kor ty -
ko ste ro i dy, re ti no i dy) rów nież mo gą 
wy zwa lać/na si lać wy stę po wa nie ob ja wów
ce ry na czy nio wej/trą dzi ku różo wa te go,
po dob nie jak emo cje (gniew, stres, wzmo -
żo ne na pię cie), ak tyw ność fi zycz na oraz
róż no rod ne sta ny kli nicz ne wy wo ła ne cho -
ro ba mi[1,5,11].

Nie zwy kle waż ną ro lę w pie lę gna cji ce -
ry na czy nio wej od gry wa pro fi lak ty ka. Pod -
sta wą pie lę gna cji ce ry na czy nio wej jest uni -
ka nie ko sme ty ków, które mo gą wy zwa lać
lub na si lać ru mień oraz in ne cha rak te ry -
stycz ne ob ja wy kli nicz ne ce ry na czy nio wej.
Do my cia skóry twa rzy na le ży bez wzglę -
dnie uni kać my deł i in nych sil nie dzia ła ją -
cych de ter gen tów, pre pa ra tów za wie ra ją -
cych al ko hol (np. to ni ki i wo dy po go le niu),
pre pa ra tów prze ciw sło necz nych za wie ra -
ją cych fil try che micz ne, wy su sza ją cych
skórę pre pa ra tów prze ciw ło jo to ko wych
oraz trud no zmy wal nych pro duk tów do
ma ki ja żu (np. ko sme ty ków wo do od por -
nych). Na le ży rów nież uni kać me cha nicz -
ne go draż nie nia skóry, np. pod czas de ma -
ki ja żu. Ener gicz ny ma saż, dre naż lim fa tycz -
ny przy czy nia się do po gor sze nia sta nu
skóry na czy nio wej. Prze ciw wska za niem są
rów nież za bie gi po wo du ją ce prze krwie nie
skóry (np. ma nu al ne oczy szcza nie skóry
z za sto so wa niem wa po zo nu), ma secz ki
o dzia ła niu roz grze wa ją cym i ścią ga ją cym.
Prze ciw wska za ne w pie lę gna cji ce ry na czy -
nio wej są tak że licz ne za bie gi fi zy kal ne,
m.in. za bie gi z za sto so wa niem la se rów
bio sty mu la cyj nych, dar son wa li za cja skóry
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twa rzy, na świe tla nia skóry twa rzy lam pa mi
z czer wo nym fil trem (np. lam pa Sol lux)[1].

Pre pa ra ty ko sme tycz ne prze zna czo ne
do pie lę gna cji ce ry na czy nio wej po win ny
wy ka zy wać nie tyl ko dzia ła nie na wil ża ją ce
i po pra wia ją ce funk cje ba rie ro we na skór ka,
dzia ła nie ła go dzą ce, ale przede wszy st kim
dzia ła nie: wzmac nia ją ce i uszczel nia ją ce 
na czy nia krwio no śne, po pra wia ją ce mi -
krokrą że nie, zmniej sza ją ce prze krwie nia
i dzia ła nie prze ciw za pal ne. W ko sme ty kach
prze zna czo nych do pie lę gna cji ce ry na czy -
nio wej naj czę ściej sto su je się wi ta mi ny:
C (kwas askor bi no wy), K I (fi lo chi non), B3

(kwas ni ko ty no wy) oraz B5 (kwas pan to te -
no wy). W ko sme ty kach prze zna czo nych
do pie lę gna cji ce ry na czy nio wej sto su je się
tak że tle nek cyn ku i di tle nek ty ta nu ja ko fil -
try mi ne ral ne chro nią ce przed szko dli wym
dzia ła niem pro mie nio wa nia ultra fio le to we -
go (sło necz ne go), sub stan cje ła go dzą ce
i ko ją ce (m.in. alan to i nę i pan te nol), a tak -
że wy cią gi ro ślin ne za wie ra ją ce ak tyw ne
bio lo gicz nie fla wo no i dy [1,8-10,13,14]. 

Fla wo no i dy są gru pą barw ni ków ro ślin -
nych wy ka zu ją cych dzia ła nie an ty o ksy da -
cyj ne i prze ciw wol no ro dni ko we. Dzia ła nie
to jest wy ni kiem ha mo wa nia ak tyw no ści
en zy mów bio rą cych udział w wy twa rza niu
wol nych ro dni ków (m.in. li po o ksy ge naz,
cy klo o ksy ge naz), a tak że che la to wa nia jo -
nów me ta li przej ścio wych (głów nie że la za
i mie dzi), które bio rą udział w za po cząt ko -
wa niu łań cu cha re ak cji wol no ro dni ko wych.
Po nad to fla wo no i dy wy ka zu ją zdol ność re -
du ko wa nia wol nych ro dni ków do bar dziej
sta bil nych i nie ak tyw nych pro duk tów,
a tak że za po bie ga ją utle nia niu wi ta mi ny
C (ha mu ją oksy da zę askor bi nia no wą)
i przedłu ża ją jej dzia ła nie w orga ni zmie[15-18].
Ak tyw ność an ty o ksy da cyj na fla wo no i dów
prze ja wia się m.in. dzia ła niem ochra nia ją -
cym na czy nia krwio no śne i sta bi li za cją ścian
na czyń wło so wa tych (na czy nek). Fla wo no -
i dy oprócz dzia ła nia an ty o ksy da cyj ne go

i prze ciw wol no ro dni ko we go wy ka zu ją
dzia ła nie prze ciw za pal ne po przez ha mo -
wa nie ka ska dy en zy ma tycz nej prze mian
kwa su ara chi do no we go. Wy ka zu ją tak że
dzia ła nie prze ciw za pal ne, prze ciw a ler gicz -
ne, prze ciw bólo we i prze ciw o brzę ko we
po przez zdol ność do ha mo wa nia syn te zy
hi sta mi ny, głów ne go me dia to ra re ak cji
aler gicz nych. Fla wo no i dy po pra wia ją tak że
prze pływ krwi w na czy niach i uszczel nia ją
śród bło nek na czy nio wy po przez ha mo wa -
nie hia lu ro ni da zy de po li me ry zu ją cej kwas
hia lu ro no wy i ela sta zy hy dro li zu ją cej ela -
sty nę, co wpły wa na wzmoc nie nie tkan ki
łącz nej na czyń krwio no śnych i zrę bu na -
czy nio we go. Ze wzglę du na bu do wę che -
micz ną fla wo no i dy dzie li się m.in. na: fla -
wo no le, fla wo ny, fla wa no ny, fla wa no le
i izo fla wo no i dy[15-17,19].

Bio fla wo no i dy to fla wo no i dy cy tru so we
wy dzie la ne z owo ców ro dza ju Ci trus
(m.in. cy tryn, po ma rań czy, grejp fru tów),
na zy wa ne daw niej wi ta mi ną P, wy ka zu ją ce
wła ści wo ści sta bi li zu ją ce ścia ny na czyń
wło so wa tych. Bio fla wo no i dy za pew nia ją
ela stycz ność ścian na czyń wło so wa tych,
prze ciw dzia ła ją ich kru cho ści, po pra wia ją
mi kro krą że nie w tkan kach (w tym
w skórze). Po nad to za po bie ga ją uszko dze -
niom ko mórek przez wol ne ro dni ki, ha mu -
ją utle nia nie wi ta mi ny C i dzia ła ją prze ciw -
za pal nie. W skład bio fla wo no i dów wcho -
dzą m.in. fla wa no ny (np. he spe ry dy na)
oraz fla wo no le, głów nie: ru ty na (ru to zyd),
tro kse ru ty na, dio smi na i dio sme ty na.
Związ ki fla wo no i do we są bar dzo roz po -
wszech nio ne w świe cie ro ślin i wy stę pu ją
we wszy st kich ga tun kach ro ślin lecz ni -
czych, tak że w tych, które nie za li cza ją się
do su row ców fla wo no i do wych, jak li ście
mi ło rzę bu ja poń skie go (dwu kla po we go),
na sio na i ko ra ka szta now ca zwy czaj ne go,
kłą cze ru szczy ka ko lacz ste go[15].

Wy ciąg z li ści mi ło rzę bu ja poń skie go
(dwu kla po we go) (Gink go bi lo ba) za wie ra



licz ne i uni ka to we sub stan cje czyn ne,
z których naj waż niej sze to fla wo no i dy i ter -
pe no i dy. Fla wo no i dy sta no wią ilo ścio wo
głów ną gru pę związ ków czyn nych li ści mi -
ło rzę bu. W skład frak cji fla wo no i do wej su -
row ca wcho dzą fla wo ny, fla wo no le i fla wa -
no no le (m.in. gink ge ty na, bi lo be ty na).
Frak cja ter pe no i do wa skła da się z bi lo ba li -
du oraz gink go li dów. Eks trakt z li ści mi ło -
rzę bu dwu kla po we go wy ka zu je dzia ła nie
ko rzy st nie na na czy nia krwio no śne, za rów -
no tęt ni cze, jak i żyl ne, obej mu ją ce m.in.
wzmoc nie nie ścian na czyń, ha mo wa nie
prze pu szczal no ści na czyń wło so wa tych
oraz re gu la cję funk cjo no wa nia ca łe go ukła -
du na czy nio we go[20].

Wy ciąg z kłą cza ru szczy ka kol cza ste go
(Ru scus acu le a tus) za wie ra wie le sub stan cji
wy ka zu ją cych dzia ła nie bio lo gicz ne, m.in.:
sa po ni ny ste ro i do we (ru scy na, ru sko ge ni -
na, ru sko zyd), fla wo no i dy (ru ty na, he spe -
ry dy na), fi to ste ro le (si to ste rol, stig ma ste -
rol, kam pe ste rol), nie na sy co ne kwa sy tłu -
szczo we, tri ter pe ny, ku ma ry ny, al ka lo i dy,
związ ki mi ne ral ne, ży wi ce. Wy ciąg z kłą cza
ru szczy ka kol cza ste go zwięk sza na pię cie
ścian na czyń krwio no śnych, wzma ga prze -
pływ krwi w ży łach i prze pływ lim fy, za po -
bie ga za sto jom krwi i lim fy, obrzę kom
i wy się kom, wzmac nia i uszczel nia na czy nia
krwio no śne, ob kur cza na czy nia krwio no -
śne. Po nad to zwięk sza na pię cie ścian na -
czyń żyl nych, zmniej sza ad he zję leu ko cy -
tów i ko mórek wie lo ją drza stych do śród -
błon ka (re du ku je ry zy ko po wsta wa nia sta -
nów za pal nych), zmniej sza wy na czy nie nie
bia łek w obrzę ku, zwięk sza prze pływ żyl ny
i ci śnie nie po wra ca ją cej krwi żyl nej. Dzia ła -
nie jest zwią za ne z bez po śre dnim po bu -
dza niem post sy nap tycz nych re cep to rów
�-1 i �-2 oraz uwol nie niem no ra dre na li ny
z za koń czeń ner wo wych[21].

W pie lę gna cji ce ry na czy nio wej sto su je
się tak że wy ciąg z na sion ka szta now ca zwy -
czaj ne go za wie ra ją cy escy nę oraz z wy ciąg

z ko ry za wie ra ją cy esku li nę. Escy na jest
mie sza ni ną róż nych związ ków bio lo gicz nie
czyn nych za wie ra ją cą m.in. sa po ni ny, fla -
wo no i dy, ste ro le, olej ki ete rycz ne. Escy na
wy ka zu je dzia ła nie prze ciw za pal ne i prze -
ciw o brzę ko we po wo do wa ne zmniej sze -
niem prze pu szczal no ści na czyń wło so wa -
tych. Escy na ha mu je hia lu ro ni da zę, en zym
de gra du ją cy kwas hia lu ro no wy, bę dą cy
głów nym skła dni kiem śród błon ka na czy nio -
we go. Esku li na wraz z esku le ty ną, fra ksy ną,
sko po le ty ną są ku ma ry na mi za war ty mi
w wy cią gu z ko ry ka szta now ca zwy czaj ne -
go. Wy ciąg z ko ry za wie ra tak że garb ni ki,
sa po ni ny i fla wo no i dy. Esku li na wy ka zu je
dzia ła nie podob ne do bio fla wo no i dów[22].

Dio smi na i he pse ry dy na są na tu ral nie
wy stę pu ją cy mi fla wo no i da mi[23]. Dio smi na
(7-ru ty no zyd dio sme ty ny) pier wot nie izo -
lo wa na by ła z owo ców cy tru so wych, obe -
cnie otrzy my wa na jest me to da mi che micz -
ny mi z fla wa no nu he spe ry dy ny (7-ru ty no -
zyd he spe re ty ny)[24]. Me cha nizm dzia ła nia
dio smi ny po le ga na po pra wie na pię cia na -
czyń żyl nych oraz po pra wie efek tyw no ści
dre na żu lim fa tycz ne go. Dio smi na po pra wia
krą że nie w na czy niach wło so wa tych, ha -
mu je re ak cje za pal ne oraz zmniej sza prze -
pu szczal ność na czyń wło so wa tych. Dio -
smi nę uwa ża się za in hi bi tor pro sta glan dy -
ny E2 oraz trom bo ksa nu A2. Ha mu je ona
tak że ak ty wa cję, mi gra cję oraz ad he zję leu -
ko cy tów do ścian na czyń wło so wa tych,
chro niąc mi kro krą że nie przed czyn ni ka mi
uszka dza ją cy mi[23]. Dzia ła nie bio lo gicz ne
he spe ry dy ny zwią za ne jest przede wszy st -
kim z wpły wem na na czy nia wło so wa te.
He spe ry dy na po pra wia ich ela stycz ność
oraz zwięk sza szczel ność śród błon ka na -
czy nio we go[24].

Ru ty na (ru to zyd) jest naj bar dziej zna -
nym związ kiem bio fla wo no i do wym,
zmniej sza ją cym prze pu szczal ność na czyń
wło so wa tych, zwięk sza ją cym ich od por -
ność me cha nicz ną. Ru ty na rów nież
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zmniej sza ak tyw ność hia lu ro ni da zy, przy -
czy nia jąc się do po pra wy funk cjo no wa nia
na czyń krwio no śnych[15]. 

Do sub stan cji naj czę ściej sto so wa nych
w pre pa ra tach prze zna czo nych do pie lę -
gna cji ce ry na czy nio wej na le żą wi ta mi ny:
C, KI, B3 i B5. Wi ta mi na C (kwas askor bi -
no wy) to an ty o ksy dant dzia ła ją cy w wod -
nych struk tu rach ko mórek i w sub stan cji
mię dzy ko mór ko wej, chro niąc we wnę trz ne
struk tu ry ko mórek i ścia ny na czyń krwio -
no śnych przed wol no ro dni ko wym utle nie -
niem. Wi ta mi na C współ dzia ła z wi ta mi ną
E (al fa to ko fe ro lem), re du ku jąc jej utle nio -
ne for my. Po nad to wy ka zu je dzia ła nie
prze ciw za pal ne, wy ko rzy sty wa ne w ko -
sme ty kach do skóry na czy nio wej, wraż li -
wej oraz doj rza łej. Kwas askor bi no wy sty -
mu lu je syn te zę ko la ge nu (ty pu I i III) oraz
re du ku je prze bar wie nia na skórze[1,8,9,13-15].
Wi ta mi na KI (fi lo chi non) to głów na po stać
wi ta mi ny K wy stę pu ją ca w ro śli nach. Wi ta -
mi na KI, zwa na wi ta mi ną prze ciw kr wo -
tocz ną, bie rze udział w pro ce sie krzep nię -
cia krwi, po nie waż współ u cze st ni czy
w two rze niu czyn ni ków od po wia da ją cych
za krze pli wość krwi. Sto so wa na jest w pie -
lę gna cji ce ry na czy nio wej, po nie waż
uszczel nia śród bło nek na czyń, za po bie ga
po wsta wa niu ru mie nia, te le an giek ta zji, sta -
nów za pal nych, obrzę ków, si nia ków i wy -
na czy nień[25]. Wi ta mi na B3 (kwas ni ko ty no -
wy) re du ku je podraż nie nia i chro ni skórę
przed wpły wem szko dli wych czyn ni ków,
np. de ter gen tów. Chro ni przed re ak cja mi
fo to im mu no su pre sji i fo to kan ce ro ge ne zy,
zmniej sza kli nicz ne ob ja wy fo to sta rze nia
(po pra wia ko lor skóry, roz ja śnia prze bar -
wie nia, zwę ża śre dni cę ujść prze wo dów
wy pro wa dza ją cych gru czo łów ło jo wych
skóry i wy gła dza ce rę)[1]. Pro wi ta mi na B5

(D-pan the nol) w skórze ule ga prze kształ -
ce niu w wi ta mi nę B5 (kwas pan to te no wy).
D-pan te nol sto so wa ny jest w wie lu pre pa -
ra tach pie lę gna cyj nych, po nie waż na wil ża,

zmięk cza i ue la stycz nia na skórek. Sku tecz -
nie ła go dzi podraż nie nia, dzia ła ko ją co
i osła nia ją co na nadmier nie wraż li wą skórę
oraz bło ny ślu zo we. D-pan te nol uła twia
go je nie się ran, wy ka zu je dzia ła nie de zyn -
fe ku ją ce oraz prze ciw za pal ne. Za po bie ga
rów nież prze zna skór ko wej utra cie wo dy
oraz wzmac nia ba rie rę li pi do wą na skór ka.
D-pan te nol sto so wa ny jest w ko sme ty kach
prze zna czo nych do pie lę gna cji cer na czy -
nio wych, wraż li wych oraz aler gicz nych[26].

Pod su mo wa nie 

Naj waż niej szym ele men tem pie lę gna cji
ce ry na czy nio wej jest przede wszy st kim
pro fi lak ty ka oraz do bór od po wie dnich pre -
pa ra tów ko sme tycz nych. Dzia ła nia pro fi -
lak tycz ne po win ny po le gać na cał ko wi tej
lub czę ścio wej eli mi na cji czyn ni ków, które
mo gą na si lać ob ja wy kli nicz ne cha rak te ry -
zu ją ce ce rę na czy nio wą. Pie lę gna cja ce ry
na czy nio wej wy ma ga sto so wa nia od po -
wie dnich ko sme ty ków, zdro we go sty lu ży -
cia oraz pra wi dło wo do bra nych za bie gów
w ga bi ne cie ko sme tycz nym. Naj czę ściej
w ga bi ne tach ko sme tycz nych wy ko nu je się
gal wa ni za cję ano do wą, jo no fo re zę oraz
so no fo re zę. Gal wa ni za cja jest za bie giem
lecz ni czym wy ko ny wa nym miej sco wo
z za sto so wa niem prą du sta łe go. Gal wa ni -
za cja ano do wa zmniej sza po bu dli wość
ner wo wą i za czer wie nie nie skóry. Jo no fo -
re za jest za bie giem elek tro te ra peu tycz nym
po le ga ją cym na wpro wa dze niu do skóry
przy po mo cy prą du sta łe go sub stan cji
czyn nych (naj czę ściej: kwas askor bi no wy,
jo dek po ta su oraz chlo rek wap nia). So no -
fo re za to wpro wa dze nie do skóry skła dni -
ków ak tyw nych z za sto so wa niem ultra -
dźwię ków. W pie lę gna cji ce ry na czy nio wej
wpro wa dza się ultra dźwię ka mi sub stan cje
uszczel nia ją ce na czy nia krwio no śne (np.
bio fla wo no i dy) i skła dni ki ła go dzą ce (m.in.
D-pan te nol i alan to i nę)[27,28]. 
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