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kosmetologia

Przy czy ny sta rze nia się skóry mo że my
podzie lić na we wnątrz po chod ne i ze wną trz -
po chod ne. Cza sa mi wy róż nia się tak że mio -
sta rze nie, czy li sta rze nie zwią za ne z dzia ła -
niem mi mi ki. En do gen ne sta rze nie zwią za ne
jest z wie kiem, cze go efek tem są: ogra ni czo -
ny czas pół tr wa nia bia łek ma cie rzy ze wną trz -
ko mór ko wej, zmia ny w skła dzie i wła ści wo -
ściach błon ko mór ko wych, nie en zy ma tycz na
gli ka cja bia łek, uszko dze nia wol no ro dni ko we
czy zmia ny w ukła dzie hor mo nal nym. Na to -
miast do przy czyn sta rze nia eg zo gen ne go za -
li cza my ne ga tyw ne czyn ni ki śro do wi sko we
i nie od po wie dni tryb ży cia: nadmier ną eks po -
zy cję na pro mie nio wa nie UV, dym ty to nio wy,
brak snu, złe odży wia nie czy stres.

Spe cja li ści na ca łym świe cie nie u stan nie
szu ka ją sku tecz nych roz wią zań, które po tra fią

za trzy mać czas i od wrócić pro ce sy sta rze nio -
we. Jed nym z nich są za bie gi me zo te ra pii,
w których wy ko rzy stu je się naj bar dziej in no -
wa cyj ne skła dni ki ak tyw ne. Me zo te ra pia mi -
kro i gło wa jest jed nym z naj sku tecz niej szych
za bie gów w ofer cie ga bi ne tów ko sme tycz -
nych i me dy cy ny este tycz nej. „Po łą cze nie per -
fo ra cji na skór ka (aż do skóry wła ści wej) z apli -
ko wa niem kom ple kso we go kok taj lu skła dni -
ków ak tyw nych gwa ran tu je spek ta ku lar ne
efek ty w moż li wie naj krót szym cza sie” – pod -
kre śla Syl wia Wój cik, spe cja li sta Bie len da Pro -
fe s sio nal, re gio nal ny opie kun ds. klu czo wych
klien tów. Wska za nia mi do za bie gu me zo te ra -
pii mi kro i gło wej są: prze ciw dzia ła nie sta rze niu
się skóry, spły ca nie blizn po trą dzi ko wych, ni -
we lo wa nie roz stę pów, pro fi lak ty ka ły sie nia,
cel lu lit, uję dr nia nie i na pi na nie skóry.

Z wie kiem na sza skóra zmie nia się w wi docz ny spo sób. Po ja wia ją się
zmar szcz ki, zwiot cze nia, prze bar wie nia, a na skórek sta je się prze su -
szo ny. Nie do sko na ło ści spo wo do wa ne są m.in.  zmniej sze niem ak tyw -
no ści fi bro bla stów oraz za bu rze nia mi w bu do wie i zmniej sze niu ilo ści
włókien ko la ge no wych i ela sty no wych. Skóra re ge ne ru je się zde cy do -
wa nie wol niej, po nie waż osła bie niu ule ga ją jej me cha ni zmy obron ne.
Pro ce sy róż ni co wa nia się ko mórek spo wal nia ją, ob ni żo na zo sta je od -
por ność na stres i czyn ni ki śro do wi sko we. Zmniej sza się ilość gli ko za -
mi no gli ka nów i pro te o gli ka nów. Me la ni na jest roz kła da na nie rów no -
mier nie i ma le je ilość gru czo łów ło jo wych.
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Ja ki jest me cha nizm dzia ła nia za bie gu? Po przez
na kłu wa nie skóry two rzy się drob ne ura zy – to
z ko lei ini cju je w niej na tu ral ne pro ce sy na -
praw cze. Go je nie odby wa się w trzech eta -
pach. Na po cząt ku po ja wia się stan za pal ny,
w trak cie które go pro du ko wa ny jest sze reg
czyn ni ków wzro stu, ta kich jak TGF-ß (trans for -
mu ją cy czyn nik wzro stu be ta), FGF (czyn nik
wzro stu fi bro bla stów), EGF (na skór ko wy
czyn nik wzro stu), PDGF (płyt ko po dob ny
czyn nik wzro stu). Na stęp nie do cho dzi do sty -
mu la cji na mna ża nia się fi bro bla stów, zwięk sze -
nia syn te zy ko la ge nu ty pu III i IV oraz gli ko za -
mi no gli ka nów i pro te o gli ka nów. Po bu dzo ny
zo sta je rów nież pro ces an gio ge ne zy i me cha -
nizm na mna ża nia ke ra ty no cy tów. Z cza sem
ko la gen re mo de lu je się do ty pu I. Po nad to mi -
kro na kłu cia są jed nym z naj lep szych spo so bów
na po pra wie nie pe ne tra cji skła dni ków ak tyw -
nych przez skórę.

Me zo te ra pię mi kro i gło wą zde cy do wa nie
moż na uznać za jed no z naj więk szych od kryć
w ko sme ty ce i me dy cy nie este tycz nej. Za bieg,
który przy no si spek ta ku lar ne efek ty w prze bu -
do wie skóry i po pra wie jej ja ko ści, a jed no cze -
śnie nie nie sie ze so bą ry zy ka po wi kłań, wy łą -
cze nia z ży cia spo łecz ne go czy dłu gie go pro ce -
su go je nia. Na le ży pa mię tać, że gwa ran cję
bez pie czeń stwa i efek tyw no ści za bie gu da je
nam uży cie od po wie dnie go sprzę tu i pre pa ra -
tów de dy ko wa nych do za bie gów me zo te ra pii
mi kro i gło wej.

Zna czą cy po stęp w no wo cze snej ko sme -
to lo gii ma rów nież swo je odzwier cie dle nie
w no wych skła dni kach, które moż na zna leźć
w pre pa ra tach do te go ty pu pro ce dur pie lę -
gna cyj nych. 

Nie odzow nym kom po nen tem pre pa ra -
tów an ty cel lu li to wych jest eks trakt z ro śli ny
Cen tel la asia ti ca (wą kro ta azja tyc ka). To ajur -
we dycz ne le kar stwo za wie ra kwas azja ty ko wy,
który wspo ma ga syn te zę po nad 40 róż nych
bia łek skóry wła ści wej i na skór ka, w tym ko la -
ge nu I i III. Dzię ki te mu wzmac nia skórę
i zwięk sza jej spo i stość. Dru gi głów ny zwią zek

wy stę pu ją cy w tej ro śli nie to kwas ma de ka so -
wy, który dzia ła prze ciw o brzę ko wo, a tak że
wzmac nia śród bło nek na czyń wło so wa tych.
„Cen tel la asia ti ca wy ka zu je więc peł ne spek -
trum dzia ła nia na wszel kie ob sza ry dys funk cji
o cha rak te rze an ty cel lu li to wym” – pod kre śla
Bar ba ra Ko zioł, kie row nik Cen trum Ba dań
Bie len da Pro fes sio nal, od po wie dzial na za roz -
wój seg men tu ko sme ty ki pro fe sjo nal nej w fir -
mie Bie len da Ko sme ty ki Na tu ral ne.

Li po dy stro fia jest dość zło żo nym pro ble -
mem, który obej mu je zmia ny w obrę bie na -
czyń krwio no śnych i chłon nych, me ta bo li zmu
adi po cy tów, jak rów nież w roz mie szcze niu
i struk tu rze włókien tkan ki łącz nej. Te ra pie an -
ty cel lu li to we po win ny być wspo ma ga ne pre pa -
ra ta mi ko sme tycz ny mi bo ga ty mi w skła dni ki ak -
tyw ne, które ukie run ko wa ne są na dzia ła nie
w róż nych ob sza rach. Dla te go też sub stan cje
czyn ne mo że my podzie lić na kil ka grup. Pierw -
sza gru pa to skła dni ki uszczel nia ją ce na czy nia
krwio no śne oraz po pra wia ją ce krą że nie krwi
i prze pływ chłon ki – sub stan cje ta kie ma ją prze -
ciw dzia łać obrzę kom. Dru ga gru pa to skła dni ki
sprzy ja ją ce li po li zie, czy li ta kie, które bę dą po -
wo do wać zmniej sze nie roz mia rów ko mórek
tłu szczo wych. Z ko lei trze cia gru pa to skła dni ki
na wil ża ją ce, uję dr nia ją ce i wy gła dza ją ce, czy li
po pra wia ją ce kon dy cję i wy gląd skóry. 

Do gru py skła dni ków ak ty wu ją cych pro ces
li po li zy nie wąt pli wie na le ży ko fe i na. Od dzia łu je
ona na re cep tor ad re ner gicz ny ty pu ß, znaj du ją -
cy się na po wierzch ni adi po cy tów, po wo du jąc
prze nie sie nie rów no wa gi me ta bo licz nej w kie -
run ku roz pa du zma ga zy no wa ne go tłu szczu. 

Co raz czę ściej w ku ra cjach an ty cel lu li to -
wych sto su je się zło to ko lo i dal ne w for mie na -
no czą stek. Skła dnik ten za sto so wa ny w czy stej,
me ta licz nej po sta ci jest cał ko wi cie obo jęt ny
bio lo gicz nie i che micz nie. Ma zdol ność pe ne -
tra cji w głąb na skór ka, gdzie przy spie sza
wzrost ko mórek w je go war stwie pod staw nej
i tym sa mym re ge ne ru je skórę od we wnątrz.
Od dzia łu je tak że na fi bro bla sty, przy spie sza jąc
pro duk cję ko la ge nu i ela sty ny.




