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Sre bro, dzię ki swo im prze ciw bak te ryj nym (sze ro kie spek trum dzia ła -
nia, obej mu ją ce bak te rie Gram-do dat nie i Gram-ujem ne, tle no we
i bez tle no we)[1], prze ciw grzy bi czym i prze ciw wi ru so wym wła ści wo -
ściom, jest sze ro ko sto so wa ne w der ma to lo gii. Sta no wi m.in. do da tek
do ko sme ty ków prze zna czo nych dla osób ma ją cych pro ble my ze skórą,
np. ło jo to ko we za pa le nie skóry, trą dzik, za pa le nie mie szków wło so -
wych, grzy bi ca stóp i pa znok ci. 
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Zastosowanie w dermatologii
preparatów zawierających
srebro  

Wia do mo, że ka tio ny Ag+ od dzia łu ją
elek tro sta tycz nie z ko mór ka mi bak te rii, po -
sia da ją cy mi ła du nek ujem ny[2]. Głów ne miej -
sce od dzia ły wa nia sta no wią biał ka struk tu ral -
ne i en zy ma tycz ne, fun da men tal ne dla pra -
wi dło we go funk cjo no wa nia mi kro or ga ni -
zmu[3]. Sre bro ma zdol ność sil ne go wią za nia
się z ami no kwa sa mi po przez gru py tio lo we
(-SH), ami no we (-NH2), kar bo ksy lo we 
(-CO OH), imi da zo lo we (-C3H4N2) i fo sfo -
ra no we (-PO4)[4], co w kon se kwen cji pro -
wa dzi do de na tu ra cji bia łek i utra ty przez nie
ak tyw no ści bio lo gicz nej[5]. Sre bro wy ka zu je
rów nież zdol ność re a go wa nia z kwa sa mi
nu kle i no wy mi[6], in ter ka lu jąc do DNA i przy -
czy nia jąc się do za ha mo wa nia pro ce su re pli -
ka cji[3,6-8]. 

Jo ny sre bra, oprócz ha mo wa nia sta nu
za pal ne go, wspo ma ga ją rów nież two rze nie
się tkan ki na błon ko wej oraz przy spie sza ją

pro ces go je nia się ran – stąd sre bro zna la zło
za sto so wa nie tak że przy pro duk cji opa trun -
ków[9]. Na ryn ku do stęp ne są pro duk ty opa -
trun ko we, które łą czą w so bie wła ści wo ści
bak te rio bój cze z ni ską cy to to ksycz no ścią
w sto sun ku do tka nek go spo da rza. Po nad to
po twier dzo no, że sre bro wspo ma ga tak że
pro ces two rze nia się w tkan ce na błon ko wej
me ta lo tio ne i ny[10] – biał ka od gry wa ją ce go
waż ną ro lę w od tru wa niu orga ni zmu z me -
ta li cięż kich (np. kad mu, rtę ci) i wspo ma ga ją -
ce go go je nie się ran. Na ryn ku do stęp ne są
róż ne po sta ci sre bra – so le sre bra, sre bro
ko lo i do we, mi kro ni zo wa ne i na no sre bro.

So le sre bra

Je szcze do nie daw na po wszech nie wy -
ko rzy sty wa ną po sta cią sre bra, sto so wa ną
w me dy cy nie i far ma cji, by ły azo tan sre bra
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i sul fa dia zy ny sre bra (in ne so le: Cu SO4,
AgCl, cy try nian sre bra) – związ ki, bę dą ce
źródłem jo nów Ag+ i wy ka zu ją ce dzia ła nie
prze ciw drob no u stro jo we. So le sre bra zna la -
zły za sto so wa nie w pro duk cji kro pli do oczu,
opa trun ków, a tak że ja ko środ ki kon ser wu ją -
ce w ko sme ty kach, dez o do ran tach. So le sre -
bra cha rak te ry zu ją się jed nak krót ko ter mi no -
wą sku tecz no ścią an ty bak te ryj ną, spo wo do -
wa ną szyb kim kom ple kso wa niem jo nów.
Roz po wszech nio ną obe cnie for mą te go me -
ta lu są na no czą st ki sre bra, głów nie ja ko sre -
bro ko lo i do we.

Sre bro ko lo i do we

Sre bro ko lo i do we (in a czej ko lar gol) to
na ła do wa ne do dat nio czą st ki sre bra za wie -
szo ne w wo dzie. Jest to za wie si na zde mi ne -
ra li zo wa nej wo dy i czy ste go sre bra me ta licz -
ne go. Czą st ki sre bra ko lo i dal ne go są zbu do -
wa ne z 103-106 ato mów sre bra, ma ją z re -
gu ły roz miar od 10 do 100 nm i są wi docz -
ne w wo dzie w po sta ci zło ta wej lub sre br nej
po świa ty. W przy pad ku sre bra ko lo i dal ne go,
dzię ki ma ksy mal ne mu roz drob nie niu czą -
stek, zwięk sza się cał ko wi ta po wierzch nia
sub stan cji, co za pew nia wzmoc nie nie je go
ak tyw no ści bio lo gicz nej i uła twia wni ka nie do
orga ni zmu. Mo że być sto so wa ne za rów no
we wnę trz nie (ja ko śro dek do po da nia do u st -
ne go lub płyn iry ga cyj ny), jak i ze wnę trz nie
(do miej sco wej apli ka cji na skórze, opa try -
wa nia otwar tych i za in fe ko wa nych ran oraz
ką pie li w przy pad ku grzy bi cy pa znok ci lub za -
pa le nia ło ży ska pa znok cia)[11]. Sre bro ko lo i -
dal ne jest bo wiem sku tecz nym, na tu ral nym
środ kiem an ty bak te ryj nym i grzy bo bój czym
– wy ka zu je dzia ła nie bak te rio bój cze wzglę -
dem po nad 650 róż nych bak te rii. 

Do sto so wa nia ze wnę trz ne go naj czę ściej
za le ca się uży wa nie na no sre bra ko lo i dal ne go,
które moż na wy ko rzy stać do prze my wa nia
w róż ne go ty pu scho rze niach skór nych,
a tak że do le cze nia trud no go ją cych się ran

bez po śre dnio przy po mo cy roz py la cza, okła -
dów czy wa ci ków na są czo nych ko lo i dem.
Na no sre bro ko lo i dal ne sto so wa ne ze wnę -
trz nie jest rów nież sku tecz ne w le cze niu za -
dra pań i ska le czeń, trą dzi ku, wy syp ki i wy pry -
sków, opa rzeń (w tym rów nież sło necz -
nych), za pa le nia skóry, łu szczy cy, opry szcz ki,
ospy wie trz nej i uką szeń owa dów. Sta no wi
rów nież do brą al ter na ty wę dla aler gi ków (jest
bez won ne i czy ste che micz nie), w przy pad ku
których kre my sto so wa ne w le cze niu trą dzi -
ku lub ma ści na uką sze nia owa dów mo gą wy -
wo łać do dat ko wą re ak cję aler gicz ną. 

Na ryn ku do stęp na jest ca ła ga ma ko -
sme ty ków na ba zie sre bra ko lo i dal ne go, ta -
kich jak dez o do ran ty, kre my, mlecz ka, to ni ki
czy że le do go le nia[11].

Sre bro mi kro ni zo wa ne

In na po stać sre bra – mi kro ni zo wa ne sre -
bro me ta licz ne (śre dnia wiel kość czą stek: 10
�m, po wierzch nia do 5 m2/g, wy so ka czy -
stość) – po sia da tak że wła ści wo ści prze ciw -
bak te ryj ne i prze ciw za pal ne. Mo że zo stać
wy ko rzy sta ne w le cze niu sta nów za pal nych
i podraż nień, rów nież w przy pad ku skóry
ato po wej czy ran na skórze u cho rych z cu -
krzy cą. Jest wy jąt ko wo do brze to le ro wa ne
przez skórę, nie wy wo łu je skut ków ubocz -
nych i mo że być łą czo ne z wie lo ma in ny mi
skła dni ka mi. Wspo ma ga na tu ral ny pro ces go -
je nia się skóry, ła go dzi podraż nie nia i za czer -
wie nie nia, za po bie ga wy stę po wa niu sta nów
za pal nych skóry wy wo ła nych przez szko dli -
we mi kro or ga ni zmy, a tak że dzia ła prze ciw -
świą do wo i re ge ne ru ją co wzglę dem na tu ral -
nej flo ry skóry [http:// www.bio e pi derm.de].
Jest wy ko rzy sty wa ne ja ko skła dnik dez o do -
ran tów, pre pa ra tów prze ciw trą dzi ko wych,
ko sme ty ków do skóry ato po wej i łu szczą cej
się, ko sme ty ków dla cho rych na cu krzy cę,
szam po nów prze ciw łu pie żo wych, pro duk -
tów do pie lę gna cji stóp, a tak że w de zyn fe ku -
ją cych ko sme ty kach de ter gen to wych. 
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War to za zna czyć, że pre pa ra ty za wie ra -
ją ce sre bro mi kro ni zo wa ne wpły wa ją na pra -
cę gru czo łów ło jo wych i jed no cze śnie ni -
szczą więk szość bak te rii, po wo du ją cych roz -
kład wy dzie li ny ło jo wej i od po wie dzial nych
za wy wo ły wa nie za pa le nia skóry (za pa le nie
mie szków wło so wych, trą dzik po spo li ty).
Kre my za wie ra ją ce sre bro mi kro ni zo wa ne
re gu lu ją wy dzie la nie ło ju i chro nią po ry skóry
przed za blo ko wa niem, a tym sa mym umoż -
li wia ją jej pra wi dło we od dy cha nie i za pew -
nia ją pra wi dło wy po ziom na wil że nia na skór -
ka, re gu lu jąc tak że gru bość je go war stwy ro -
go wej. Po nad to sty mu lu ją pro ces re ge ne ra cji
ko mórek i chro nią skórę przed wpły wem
szko dli wych czyn ni ków ze wnę trz nych, ta -
kich jak wiatr, kurz czy ni ska tem pe ra tu ra. 

Sre bro mi kro ni zo wa ne two rzy na po -
wierzch ni na skór ka re zer wu ar za pew nia ją cy
dłu go trwa łe uwal nia nie jo nów Ag+ (ry c. 1.).
Sre bro mi kro ni zo wa ne nie na ru sza na tu ral -
nej flo ry skóry, a je go dzia ła nie jest ogra ni -
czo ne do po wierzch ni na skór ka. Na le ży
pod kre ślić, że czą stecz ki te nie mo gą prze -
nik nąć przez skórę ludz ką – 99,9% po rów
skóry ma śre dni cę <10 nm, a czą st ki sre bra
mi kro ni zo wa ne go są 1000 razy więk sze niż
10 nm. Wła ści wość ta jest istot na z uwa gi na
moż li wość ku mu lo wa nia się sre bra w tkan -
kach i wy stę po wa nia zwią za nych z nim dzia -
łań nie po żą da nych. Dzię ki wy mie nio nym
wła ści wo ściom za le ca się sto so wa nie sre bra
mi kro ni zo wa ne go w przy pad ku ato po we go
za pa le nia skóry, w przy pad ku, które go nie -
moż li we jest sto so wa nie so li sre bra, czy na -
no sre bra. Wy ka za no po nad to, że sre bro mi -
kro ni zo wa ne po sia da zdol ność re duk cji bak -
te rii opor tu ni stycz nych, ta kich jak Sta phy lo -
coc cus ureus.

Wy so ką sku tecz ność sre bra mi kro ni zo -
wa ne go po twier dzo no m.in. w ba da niu
z wy ko rzy sta niem kre mu z 0,1% MI CRO SI -
LVER BG™, którym ob ję to 20 pa cjen tów
cier pią cych na ato po we za pa le nie skóry
oraz w ba da niu z za sto so wa niem emul sji na -

wil ża ją cej z 0,2% MI CRO SI LVER BG™,
którym ob ję to 24 pa cjen tów, cier pią cych
tak że na ato po we za pa le nie skóry. Po nad to
oce nia no sku tecz ność kre mu za wie ra ją ce go
0,2% MI CRO SI LVER BG™ w le cze niu trą -
dzi ku. W trwa ją cym 12 ty go dni ba da niu kli -
nicz nym wzię ło udział 30 pa cjen tów, cier -
pią cych na trą dzik grud ko wo kro st ko wy. Za -
ob ser wo wa no zna czą cą po pra wę dzię ki
sto so wa niu wy mie nio ne go pre pa ra tu (grud -
ki: 61,3% po pra wy; kro sty: 43,3% po pra -
wy) [http://www.impag.ch/.../MicroSilver_
Produktkatalog_2014...MicroSilver_Produktkat
alog_2014_web.pdf].

Na no sre bro

Do tych cza so we wy ko rzy sty wa nie sre bra
ko lo i dal ne go w ko sme ty kach nie za wsze po -
zwa la ło na speł nie nie ocze ki wań wzglę dem
te go skła dni ka ko sme tycz ne go z uwa gi na je -
go sta bil ność i trwa łość. Dzię ki za sto so wa niu
sre bra me ta licz ne go, nie jo no we go, pod po -
sta cią na no czą ste czek, uda ło się uzy skać po -
żą da ne wła ści wo ści sre bra ja ko środ ka ak -
tyw ne go w ko sme ceu ty kach. Wy ni ki ba dań
na u ko wych sta no wią po twier dze nie bez pie -
czeń stwa sto so wa nia na no sre bra w ko sme -

Ryc. 1. Zmia na stę że nia jo nów sre bra w cza -
sie w przy pad ku sto so wa nia kre mu z 0.3%
azo ta nem sre bra i 0.3% sre brem mi kro ni zo -
wa nym. Zmo dy fi ko wa no w opar ciu o źródło[17].
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ty kach ja ko środ ka bak te rio sta tycz ne go, bak -
te rio bój cze go, i an ty sep tycz ne go[12, 13]. Po -
nad to dzię ki du żej sku tecz no ści dzia ła nia na -
wet przy ni skich stę że niach oraz nie ła twe mu
prze ni ka niu przez ba rie rę skóry, na no czą st ki
sre bra mo gą sta no wić do bry skła dnik kon -
ser wu ją cy w ko sme ty kach[12].

Bak te rio bój cze dzia ła nie sre bra jest zwią -
za ne z je go od dzia ły wa niem z gru pa mi tio lo -
wy mi obe cny mi w ścia nie ko mór ko wej bak -
te rii, zwięk sza niem prze pu szczal no ści bło ny
ko mór ko wej, za bu rze nia mi go spo dar ki jo -
no wej oraz dzia ła niem uszka dza ją cym
wzglę dem DNA. Po nad to sre bro wa run ku je
gro ma dze nie się we wnątrz ko mór ki pro duk -
tów prze mia ny ma te rii oraz za ha mo wa nie
syn te zy bia łek[14]. Dzię ki ta kie mu wie lo kie -
run ko we mu dzia ła niu, na no czą stecz ki sre bra
wa run ku ją śmierć ko mórek bak te ryj nych po -
przez od dzia ły wa nie na łań cuch od de cho wy,
od dzia ły wa nie z pep ty do gli ka na mi i tym sa -
mym ha mo wa nie od dy cha nia. Z ko lei
w przy pad ku grzy bów do cho dzi do za bu rze -
nia go spo dar ki wod nej i tym sa mym ne ga -
tyw ne go od dzia ły wa nia na pro ce sy roz mna -
ża nia. Na no sre bro wy ka zu je tak że sil ne dzia -
ła nie prze ciw wi ru so we, prze ciw dzia ła sta -
nom za pal nym skóry, przy spie sza go je nie się
ran i opa rzeń, uła twia le cze nie trą dzi ku i ło -
jo to ko we go za pa le nia skóry, przedłu ża trwa -
łość pro duk tów oraz za po bie ga ska że niom
pier wot nym i wtór nym ko sme ty ków. Istot -
nym jest, że nie podraż nia skóry i mo że być
sto so wa ne przez aler gi ków.

Na no cza stecz ki sre bra ma ją śre dni cę
nie prze kra cza ją cą 100 nm i są zbu do wa ne
z oko ło 20 ato mów do 15 000 ato mów[15, 16].
Dzię ki du że mu sto sun ko wi po wierzch ni ak -
tyw nej do ob ję to ści po sia da ją wy jąt ko we
wła ści wo ści fi zy ko-che micz ne, wa run ku ją ce
uzy ska nie efek tyw ne go dzia ła nia prze ciw -
drob no u stro jo we go przy sto so wa niu bar dzo
ma łych stę żeń sre bra. Wy ko rzy sty wa ne są
róż ne po sta ci na no czą ste czek sre bra – sfe ry,
rur ki i płyt ki. Za ob ser wo wa no, że naj lep szą

ak tyw no ścią cha rak te ry zu ją się czą stecz ki
w kształ cie trój kąt nym lub w po sta ci pły tek
dzię ki więk szej po wierzch ni ak tyw nej[17, 18]. 

Na no czą st ki sre bra pod wzglę dem bu -
do wy che micz nej to sre bro me ta licz ne (Ag0)
o śre dni cy 1-100 nm, co istot nie sprzy ja je -
go prze ciw bak te ryj ne mu dzia ła niu. Na no sre -
bro po sia da sze ro kie spek trum wła ści wo ści:
bak te rio sta tycz ne (skła dnik bez piecz niej szy
niż azo tan sre bra), grzy bo bój cze i prze ciw -
wi ru so we[19-21]. Do tych czas udo ku men to wa -
ne zo sta ło sku tecz ne dzia ła nie sre bra prze -
ciw ko ta kim bak te riom: S. au reus, E. co li, P.
aeur gi no sa, A. bau ma ni, E. fe a ca lis, S. epi der -
mi dis, C. al bi cans[14, 18, 22]. Na no czą stecz ki sre -
bra wy ka zu ją zdol ność upo śle dza nia ak tyw -
no ści en zy mu wy ko rzy sty wa ne go przez
drob no u stro je do przy swa ja nia tle nu, wa -
run ku jąc śmierć mi kro or ga ni zmów w cią gu
oko ło sze ściu mi nut po bez po śre dnim kon -
tak cie z ni mi. Mi kro or ga ni zmy cho ro bo twór -
cze nie są zdol ne do wy pra co wa nia od por -
no ści na sre bro na no ko lo i do we. 

Po twier dzo no lep szą efek tyw ność na no -
czą ste czek sre bra w po rów na niu do po -
wszech nie sto so wa nych związ ków sre bra.
Na no sre bro jest sku tecz nie wy ko rzy sty wa ne
ja ko skła dnik pre pa ra tów ko sme tycz nych
w ce lu po pra wy ich ja ko ści i trwa ło ści, wy ka -
zu jąc dzia ła nie kon ser wu ją ce, usu wa ją ce nie -
przy jem ne za pa chy (skła dnik dez o do ran -
tów), prze ciw grzy bi cze (skła dnik w pro duk -
tach prze ciw łu pie żo wych) oraz ha mu ją ce
roz wój roz to czy, co z ko lei mo że zo stać wy -
ko rzy sta ne w zmniej sze niu ob ja wów ast my
oraz aler gii skóry[23].

Na no sre bro jest sto so wa ne nie tyl ko ja ko
kom po nent przy pro duk cji ko sme ty ków w ce -
lu zwięk sze nia ich wła ści wo ści bak te rio- i grzy -
bo bój czych. Uży wa ne jest tak że przy pro duk -
cji kre mów, że li i to ni ków an ty bak te ryj nych,
pły nów i że li do ką pie li i po go le niu (wspo ma -
ga ochro nę na skór ka przed dzia ła niem bak te -
rii, za po bie ga po wsta wa niu podraż nień i czer -
wo nych wy kwi tów na skórze, nie pie cze i nie



51

wy su sza skóry), an ty per spi ran tów (sku tecz nie
za po bie ga roz wo jo wi bak te rii pod pa cha mi
i umoż li wia utrzy ma nie świe żo ści, za bez pie -
cza jąc przed po wsta wa niem przy kre go za pa -
chu), pły nów do pie lę gna cji stóp (za po bie ga
po wsta wa niu nie przy jem ne go za pa chu stóp,
wy wo ła ne go obe cno ścią bak te rii i grzy bów),
pły nów na po tów ki (za po bie ga po wsta wa niu
za ka żeń przy po tów kach), szam po nów do
wło sów, pły nów do płu ka nia ja my ust nej, wód
ko loń skich i to a le to wych, chu ste czek an ty bak -
te ryj nych, do de ma ki ja żu, czy do hi gie ny in -
tym nej, a tak że ko sme ty ków prze ciw trą dzi ko -
wych (na no czą st ki sre bra wa run ku ją re duk cję
zmian trą dzi ko wych i za po bie ga ją po wsta wa -
niu no wych, za po bie ga ją two rze niu się za skór -
ni ków, przy spie sza ją go je nie ran) [http://
www.swit.com.pl/index.php/pl/produkty/swit-
pharma/kosmetyki/acne-line.html][24, 25].

Na ryn ku do stęp ne są na przy kład opa -
trun ki do za o pa try wa nia ran opa rze nio wych,
za wie ra ją ce na no sre bro (Ac ti co at, Ac ti sorb
Plus), które cha rak te ry zu ją się dłuż szym dzia -
ła niem prze ciw bak te ryj nym i lep szą pe ne tra -
cją w głąb mar twi czych tka nek w po rów na niu
do tra dy cyj nych związ ków sre bra. Wy ni ki ba -
dań prze pro wa dzo nych w la tach 2005-2006
w Cen trum Le cze nia Opa rzeń w Sie mia no -
wi cach Ślą skich z udzia łem 45 pa cjen tów
wska zu ją na po nad 50% re duk cję flo ry bak te -
ryj nej izo lo wa nej z ra ny, bez wzglę du na etap
jej go je nia. Za ob ser wo wa no, że wśród wy e -
li mi no wa nych szcze pów znaj do wa ły się P.
ae ru gi no sa oraz A. bau ma ni, a więc bak te rie
od po wie dzial ne za roz wój po socz ni cy[26, 27].
Pre pa ra ty za wie ra ją ce na no sre bro mo gą być
tak że wy ko rzy sty wa ne do za o pa try wa nia ran,
po wsta ją cych w prze bie gu ze spo łu Ste ven sa
Jon so na czy to ksycz nej ne kro li zie na skór ka. 

Na le ży jed nak za zna czyć, że na no czą st ki
mo gą prze ni kać przez skórę, a tak że być
wchła nia ne przez płu ca i je li ta, a na stęp nie do -
sta wać się do krwio bie gu i w ten spo sób do -
cie rać do na rzą dów we wnę trz nych (wą tro by,
ne rek, śle dzio ny, mózgu, ser ca i ją der). W ba -

da niu prze pro wa dzo nym na świ niach za ob -
ser wo wa no, że po 14-dnio wej apli ka cji za -
wie si ny na no czą stek sre bra (20 nm i 50 nm)
na skórę świń na no czą st ki by ły obe cne je dy nie
w war stwie ro go wej na skór ka[28]. Z ko lei
w eks pe ry men tach pro wa dzo nych na świn -
kach mor skich na ra żo nych na dzia ła nie roz -
two ru na no sre bra (stę że nie 100 �g/ml, 1000
�g/ml i 10 000 �g/ml) przez 5 dni w ty go dniu
w cią gu ko lej nych 13 ty go dni, za ob ser wo wa -
no ob ja wy świad czą ce o wchła nia niu się na -
no czą stek sre bra przez skórę. Oce nio no za -
war tość sre bra w po szcze gól nych tkan kach
i stwier dzo no je go naj więk sze stę że nie w ner -
kach, a na stęp nie ko lej no w tkan ce mię śnio -
wej, ko st nej, skórze, wą tro bie, ser cu i śle dzio -
nie[29]. Rów nież w in nym ba da niu – u szczu -
rów, którym na no czą st ki sre bra (20 lub 80
nm) po da wa no do żyl nie przez 5 ko lej nych
dni, czą st ki wy kry to w płu cach, wą tro bie i śle -
dzio nie[30]. Podob nie w eks pe ry men cie prze -
pro wa dzo nym na my szach, u których sto so -
wa no na no czą st ki o śre dni cy 12 nm, wy ka za -
no obe cność sre bra w śle dzio nie i wą tro bie[31].
Ba da nia do ty czą ce wchła nia nia na no czą stek
sre bra przez skórę nie są jed no znacz ne. Wia -
do mo, że na no czą st ki sre bra mo gą dzia łać
draż nią co na skórę i po wo do wać wy stę po -
wa nie zmian nie tyl ko w jej obrę bie, ale tak że
w wą tro bie, śle dzio nie, tkan ce mię śnio wej
i ko st nej, ser cu oraz mózgu[32].

Pod su mo wa nie

Jed ną z naj cen niej szych za let pre pa ra tów
za wie ra ją cych sre bro jest ich zdol ność do głę -
bo kie go na wil ża nia oraz wła ści wo ści bak te -
rio-, wi ru so- i grzy bo bój cze. Kre my, które
za wie ra ją sre bro po le ca się szcze gól nie oso -
bom z ce rą mie sza ną i skłon ną do prze tłu -
szcza nia się. Ko sme ty ki za wie ra ją ce sre bro są
od po wie dnie tak że dla ko biet z pro ble mem
zmę cze nia wzro ku, po nie waż ue la stycz nia ją,
na wil ża ją i li kwi du ją obrzę ki de li kat nej skóry
wo kół oczu. Pre pa ra ty do co dzien nej pie lę -
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gna cji po sia da ją ce w skła dzie sre bro za pew -
nia ją do kład ne oczy szcza nie skóry twa rzy
z nadmia ru wy dzie li ny ło jo wej, ku rzu i bru du.
Z ko lei to nik wzbo ga co ny dro bin ka mi sre bra
wa run ku je po pra wę ela stycz no ści skóry twa -
rzy, ła go dzi podraż nie nia i przy wra ca jej pra -
wi dło we pH. Na ryn ku do stęp ne są tak że
pre pa ra ty do pie lę gna cji stóp za wie ra ją ce sre -
bro, które za po bie ga ją nadmier nej po tli wo -
ści, neu tra li zu ją przy kry za pach i do dat ko wo
chro nią skórę pięt przed wy su sza niem i pę ka -
niem. Sre bro jest tak że sto so wa ne w pro duk -
cji opa trun ków. Wśród scho rzeń skóry po -
dat nych na te ra pię z wy ko rzy sta niem ko sme -
ty ków opar tych na ba zie sre bra moż na wy -
mie nić: ato po we za pa le nie skóry, bro daw ki
po wo do wa ne przez HPV, cie mie niu chę, czy -
ra ki, eg ze mę, grzy bi cę skóry, li sza jec, łu pież
tłu sty, łu szczy cę, róż ne go ty pu opa rze nia
i odmro że nia, od le ży ny, owrzo dze nia, opry -
szcz kę po spo li tą, pół pa siec, po krzyw kę, różę
przy ran ną, świąd, trą dzik, zgo rzel, rop ne in -
fek cje skóry, ra ny cię te i otar cia oraz uką sze -
nia lub ukłu cia owa dów[11, 33].
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