
kosmetologia

Główną przyczyną starzenia się skóry jest fakt, że wraz z wiekiem
procesy katabolizmu zaczynają dominować nad procesami odnowy.
W efekcie pojawiają się zmiany w strukturze naskórka i skóry
właściwej. 
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Skuteczność kosmetyków
zawierających witaminy 
w profilaktyce przeciwstarzeniowej

Zmia ny w struk tu rze na skór ka to:
zmniej sze nie gru bo ści warstw kol czy stej
i ziar ni stej, mniej sza ak tyw ność war stwy
roz rod czej, po gru bie nie war stwy ro go wej,
two rze nie sku pisk me la no cy tów, za bu rze nia
od por no ści spo wo do wa ne spad kiem ilo ści
ko mórek Lar ge nhan sa, re duk cja ilo ści gru -
czo łów ło jo wych, zmniej sze nie pro duk cji li -
pi dów. Na to miast do gru py zmian w skórze
wła ści wej na le żą: zmniej sze nie ilo ści
włókien ko la ge no wych i ela sty no wych, za -
bu rze nia w ich bu do wie, zmniej sze nie ilo ści
fi bro bla stów, zmniej sze nie ak tyw no ści fi bro -
bla stów oraz zmniej sze nie ilo ści gli ko za mi -
no gli ka nów i pro te o gli ka nów. 

Z wie kiem po ja wią się rów nież prze bar -
wie nia, a ko lo ryt skóry sta je się mniej jed no -
li ty. Prze bar wie nia są to ogra ni czo ne lub uo -
gól nio ne zmia ny ko lo ru skóry da nej oso by,
po wsta łe na sku tek nie rów no mier ne go gro -

ma dze nia się me la ni ny w ko mór kach. Dzie -
li my je ze wzglę du na głę bo kość na: na skór -
ko we, skór ne i mie sza ne. Do naj czę ściej
ob ser wo wa nych w pra cy ga bi ne to wej na le -
żą zmia ny pier wot ne, ta kie jak pie gi, ostu da,
pla my so cze wi co wa te i hi per pig men ta cja
oko li cy oczo do łów. Gru pa prze bar wień
wtór nych obej mu je prze bar wie nia po za pal -
ne, po le ko we [po sto so wa niu środ ków
prze ciw bólo wych, bar bi tu ra nów, sul fo na mi -
dów, te tra cy klin, po chod nych sul fo ny lo -
mocz ni ka, mo czo pęd nych (fu ro se mid),
prze ciw pa dacz ko wych, prze ciw a ryt micz -
nych (amio da ron), uspo ka ja ją cych (bar bi tu -
ra ny)], hor mo nal ne [uwa run ko wa ne zmia -
na mi hor mo nal ny mi zwią za ny mi z cią żą,
okre sem me no pau zy, sto so wa niem pre pa -
ra tów an ty kon cep cyj nych, za bu rze nia mi en -
do kry no lo gicz ny mi (nad czyn ność tar czy cy,
scho rze nia jaj ni ków)] czy po sło necz ne.
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Czyn ni ka mi ak ty wu ją cy mi me la no ge ne zę są:
pro mie nio wa nie UV, ura zy me cha nicz ne,
sta ny za pal ne, dzia ła nie hor mo nów (hor -
mon sty mu lu ją cy me la no cy ty – �MSH; ad -
re no kor ty ko tro pi na, estro ge ny) i czyn ni ki
che micz ne (nie które me ta le – np. miedź,
że la zo, sre bro, zło to i pół me ta le – np. ar -
sen, nie do bór wi ta mi ny A i wi ta min z gru py
B). Aby sku tecz nie wal czyć z prze bar wie nia -
mi, mu si my po łą czyć te ra pię ga bi ne to wą
z od po wie dnią pie lę gna cja do mo wą, obej -
mu ją cą przede wszy st kim ochro nę przed
pro mie nio wa niem ultra fio le to wym. Ide al ny
za bieg ko sme tycz ny prze ciw ko prze bar wie -
niom bę dzie jed no cze śnie złu szczał, re gu lo -
wał wy dzie la nie me la ni ny i eli mi no wał już
ist nie ją cy pig ment.

Na pro ce sy de gra da cji skóry ma rów -
nież wpływ stres oksy da cyj ny. Jest to stan
za bu rzo nej rów no wa gi po mię dzy an ty o ksy -
dan ta mi a pro o ksy dan ta mi. Stres oksy da cyj -
ny jest wy ni kiem wzro stu szyb ko ści wy twa -
rza nia wol nych ro dni ków, nie wy star cza ją cej
ilo ści an ty o ksy dan tów, za ha mo wa nia lub
bra ku ak tyw no ści en zy mów o dzia ła niu an -
ty o ksy da cyj nym. Po wsta ją ce wol ne ro dni ki
wy wie ra ją de struk cyj ne dzia ła nie na skórę –
ni szczą włók na ko la ge no we i ela sty no we
w skórze wła ści wej, co w kon se kwen cji
pro wa dzi do po zba wie nia jej ela stycz no ści,
sprę ży sto ści i po ja wia nia się zmar szczek.
Po nad to od dzia łu ją nie ko rzy st nie na bło ny
ko mórek na skór ka i skóry wła ści wej, co za -
bu rza jej funk cje ochron ne. Do naj waż niej -
szych skut ków stre su oksy da cyj ne go na le ży
za li czyć: in ak ty wa cję nie których bia łek,
wzmo żo ny ka ta bo lizm nu kle o ty dów ade ni -
no wych, ob ni że nie po zio mu ATP i glu ta tio -
nu, uszko dze nie DNA, wzrost szyb ko ści
pe ro ksy da cji li pi dów, uszko dze nie mi to -
chon driów, za bu rze nie we wnątrz ko mór -
ko wej ho me o sta zy wap nia (Ca2+), zwięk -
sze nie prze pu szczal no ści i de po la ry za cję
bło ny ko mór ko wej, zmia nę wła sno ści an ty -
ge no wych ko mórek. Sku tecz ną bro nią

w wal ce ze sta rze niem się skóry, prze bar -
wie nia mi i skut ka mi stre su oksy da cyj ne go są
wi ta mi ny A, C i E, na zy wa ne „wi ta mi na mi
mło do ści”.

Bie len da Pro fes sio nal, chcąc speł nić wy -
ma ga nia ko bie cej skóry, stwo rzy ła za bieg
odmła dza ją co-roz świe tla ją cy o sil nym dzia -
ła niu an ty o ksy da cyj nym. Re ti-Vit C [Ascor -
bic-VC] wy ko rzy stu je moc wi ta min A, C i E.
Ma jąc świa do mość za leż no ści mię dzy for -
mu łą pre pa ra tu a je go ak tyw no ścią, eks -
per ci la bo ra to rium na u ko we go mar ki
stwo rzy li ko sme ty ki, za wie ra ją ce ma ksy -
mal ne do pu szczal ne i bez piecz ne stę że nia
skła dni ków oraz ich naj bar dziej ak tyw ne
i sta bil ne for my.

Wi ta mi na A

Sty mu lu ją ce dzia ła nie wi ta mi ny A za -
pew nia zmniej sze nie zmian zwią za nych
z pro ce sem sta rze nia skóry. Jest naj le piej
po zna nym i jed nym z naj sku tecz niej dzia ła -
ją cych skła dni ków prze ciw zmar szcz ko -
wych, sto so wa nych w ko sme ty ce. Du ża
sku tecz ność dzia ła nia tej wi ta mi ny w pre pa -
ra tach ko sme tycz nych jest uwa run ko wa na
obe cno ścią w ze wnę trz nych war stwach
skóry re cep to rów, se lek tyw nie wią żą cych
jej czą stecz ki, dzię ki cze mu moż li wy jest
bez po śre dni wpływ wi ta mi ny A na pro ce sy
za cho dzą ce w ko mór kach skóry. Pod na -
zwą wi ta mi na A kry ją się jej zna ne po chod -
ne – tzw. re ti no i dy, zaś pod sta wo wą for mą
tej wi ta mi ny jest re ti nol. Do po zo sta łych
po chod nych na le ży kwas re ti no wy, re ti nal,
be ta ka ro ten oraz octan i pal mi ty nian re ti ny -
lu. Głów ną for mą wi ta mi ny A w po sta ci
czy stej i sto so wa ną w ko sme ty kach jest re -
ti nol, który w ko mór kach skóry ule ga prze -
kształ ce niu do kwa su re ti no we go, cha rak te -
ry zu ją ce go się efek tyw nym dzia ła niem bez
podraż nia nia skóry. Re ti nol wy wie ra wie lo -
kie run ko we dzia ła nie na skórę, wpły wa jąc



na po wsta wa nie pra wi dło wych ko mórek
skóry, po przez re gu lo wa nie podzia łów ko -
mór ko wych i doj rze wa nia ko mórek, co
sprzy ja od no wie ko mór ko wej skóry. Wia -
do mo, że re ti nol wpły wa na ze wnę trze
war stwy na skór ka, wa run ku jąc wy gła dze nie
skóry, po pra wę jej struk tu ry i ko lo ry tu oraz
zmniej sza jąc pro ces ro go wa ce nia skóry.
Dzię ki dzia ła niu re ti no lu zro go wa cia ły na -
skórek ule ga wy mia nie na no wy, młod szy,
bar dziej spo i sty. Dzię ki złu szcza ją ce mu
i nor ma li zu ją ce mu dzia ła niu wi ta mi ny
A moż li wa jest re duk cja zgru bia łej wierzch -
niej war stwy na skór ka. War to pod kre ślić,
że wi ta mi na A wa run ku je zgru bie nie na -
skór ka o 30%, co jest szcze gól nie waż ne
w przy pad ku sta rze ją cej się skóry. Przy spie -
sza tak że podzia ły ko mór ko we, za pew nia -
jąc szyb szą re ge ne ra cję skóry. Re gu lar ne
sto so wa nie wi ta mi ny A wią że się z jej wpły -
wem na głęb sze war stwy skóry, co sprzy ja
sty mu lo wa niu pro duk cji istot nych dla jej
kon dy cji bia łek ko la ge nu i ela sty ny, wa run -
ku ją cych ję dr ność i jed no cze śnie za pew nia
zdol ność na pra wy i odbu do wy już zni -
szczo nych włókien ko la ge no wych i ela -
stycz nych. Po nad to re ti nol wy wie ra ko rzy -
st ne dzia ła nie na ży wą war stwę skóry, po -
pra wia jąc jej bu do wę i dzia ła nie. Dzię ki te -
mu za pew nio ne zo sta je wła ści we odży wie -
nie i re ge ne ra cja skóry. Re ti nol sty mu lu je
rów nież pro duk cję kwa su hia lu ro no we go
w skórze, które go ilość zmniej sza się z wie -
kiem, a który od po wia da za pra wi dło we na -
wo dnie nie ko mórek skóry. Re gu lar ne sto -
so wa nie re ti no lu wa run ku je uję dr nie nie,
ue la stycz nie nie skóry, za nik drob nych
zmar szczek i spły ce nie zmar szczek głę bo -
kich i mi micz nych, po pra wę ry sów twa rzy
i jej kon tu ru. Na le ży za zna czyć, że re ti nol
wa run ku je tak że roz ja śnie nie prze bar wień
po sło necz nych, hor mo nal nych, me la smy,
a tak że sprzy ja re duk cji prze bar wień po za -
pal nych. Za sto so wa nie re ti no lu po ma ga
zre du ko wać na wet in ten syw ne prze bar -

wie nia. Dzię ki je go za sto so wa niu ce ra sta je
się mniej zie mi sta i na bie ra zdrow sze go ko -
lo ry tu. Roz ja śnia ją ce dzia ła nie re ti no lu jest
zwią za ne z re gu la cją pro ce su złu szcza nia
i od no wy na skór ka oraz wpły wem na sa me
me la no cy ty. Re ti nol wa run ku je bo wiem
zmniej sza nie roz mia ru me la no cy tów oraz
re duk cję ilo ści za war tej w nich me la ni ny.
Do dat ko wo re ti nol dzia ła rów nież prze ciw -
za pal nie i sprzy ja go je niu skóry. Wia do mo
też, że od po wia da za po pra wę dzia ła nia sy -
ste mu od por no ścio we go skóry, po bu dza jąc
na przy kład na tu ral ne me cha ni zmy chro nią -
ce skórę przed szko dli wym dzia ła niem pro -
mie ni sło necz nych. Dzię ki za sto so wa niu re -
ti no lu, po pra wie ule ga tak że ukrwie nie
skóry, co z ko lei wpły wa też na pro ces jej
odży wie nia i do tle nie nia. War to rów nież
za zna czyć, że re ti nol jest skła dni kiem od po -
wie dnim do pie lę gna cji skóry tłu stej i trą dzi -
ko wej, po nie waż re gu lu je ilość wy dzie la ne -
go ło ju, zmniej sza prze tłu szcza nie się skóry,
re du ku je two rze nie się za skór ni ków i wy -
pry sków oraz zwę ża uj ścia po rów skóry.
W przy pad ku skóry su chej, re ti nol sprzy ja
pro duk cji czyn ni ków na wil ża ją cych skórę,
znacz nie zwięk sza jąc sto pień na wil że nia.
Za sto so wa nie re ti no lu w od po wie dniej
daw ce w pre pa ra cie ko sme tycz nym wa run -
ku je po pra wę struk tu ry i spo i sto ści na skór -
ka, od po wia da za wy gła dze nie skóry i re -
duk cję zro go wa cia łej war stwy, za pew nia
co fa nie się ob ja wów fo to sta rze nia skóry.
Po nad to po zwa la na za stą pie nie uszko dzo -
nych słoń cem i czyn ni ka mi ze wnę trz ny mi
ko mórek skóry no wy mi i zdro wy mi ko mór -
ka mi. Do dat ko wo wpły wa na po gru bie nie
i od no wę skóry, po pra wę jej na wil że nia,
a tak że gwa ran tu je roz ja śnie nie prze bar -
wień po sło necz nych i hor mo nal nych, po -
pra wę od por no ści i pro ce su go je nia. Po za
tym za pew nia re gu la cję pro duk cji ło ju i re -
duk cję zmian trą dzi ko wych – w tym rów -
nież blizn po trą dzi ko wych oraz za pew nia
zwę że nie po rów skóry, po pra wę ukrwie nia
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i ko lo ry tu, wy gła dze nie i zmniej sze nie
zmar szczek, po pra wę kon tu ru twa rzy oraz
zmniej sze nie wi docz no ści na czy nek i cie ni
pod ocza mi, dzię ki po gru bie niu cien kie go
na skór ka.

Wi ta mi na C

Wi ta mi na C – czy li kwas L-askor bi no wy
to wi ta mi na ucze st ni czą ca w wie lu pro ce -
sach bio che micz nych, a jed no cze śnie istot -
ny i je den z naj le piej prze ba da nych skła dni -
ków ko sme tycz nych. Wi ta mi na C jest sil -
nym i efek tyw nym an ty o ksy dan tem, od po -
wia da ją cym za usu wa nie wol nych ro dni ków
i jed no cze śnie wspo ma ga ją cym ochro nę
prze ciw sło necz ną. Po nad to jest to skła dnik
sty mu lu ją cy syn te zę ko la ge nu. Wia do mo
tak że, że ha mu je ak tyw ność MMP-1 – en -
zy mu z kla sy me ta lo pro te i naz od po wie -
dzial nych m.in. za roz kład ko la ge nu i ela sty -
ny. Wi ta mi na C wy ka zu je rów nież dzia ła nie
prze ciw za pal ne, sty mu lu je pro ces go je nia
oraz wa run ku je roz ja śnia nie prze bar wień.
Wia do mo tak że, że przy od po wie dnio ni -
skim pH dzia ła lek ko złu szcza ją co i roz ja -
śnia ją co, dzię ki cze mu za pew nia roz świe tle -
nie i po pra wę ko lo ry tu po sza rza łej skóry.
Jed no cze śnie ha mu je pro duk cję pig men tu
i tym sa mym jest sku tecz na w re du ko wa niu
prze bar wień i roz ja śnia niu pie gów. Zwięk -
sza tak że gę stość skóry wła ści wej, po pra wia
ela stycz ność skóry i wa run ku je spły ce nie
drob nych zmar szczek po wierzch nio wych.
Po nad to, dzię ki po pra wia niu mi kro cyr ku la -
cji krwi i zwięk sza niu me cha nicz nej od por -
no ści ścian na czyń wło so wa tych, wa run ku -
je zmniej sza nie za czer wie nie nia skóry
i mo że być po moc na przy pro ble mach
z na czyn ka mi i siń ca mi pod ocza mi. Wia do -
mo tak że, że wi ta mi na C sty mu lu je pro -
duk cję ce ra mi dów w skórze, od po wia da za
po pra wę sta nu ba rie ry li pi do wej na skór ka,
dzię ki cze mu skóra sta je się bar dziej od -
por na na dzia ła nie szko dli wych czyn ni ków

ze wnę trz nych i jest le piej na wil żo na. Wi ta -
mi na C wy ka zu je też dzia ła nie ła go dzą ce
i prze ciw za pal ne, stąd mo że być sto so wa -
na u osób z ato po wym za pa le niem skóry
bądź prze bar wie nia mi po trą dzi ko wy mi.
Na le ży tak że wspo mnieć o jej dzia ła niu im -
mu no sty mu lu ją cym i wspo ma ga niu ochro -
ny przed pro mie nio wa niem UV. Wi ta mi na
C za sto so wa na w od po wie dniej for mu le
szyb ko wni ka w głąb skóry i po zo sta je
w niej przez okres 3 dni.

Wi ta mi na E

Wi ta mi na E jest naj sku tecz niej szym an -
ty o ksy dan tem roz pu szczal nym w tłu -
szczach. Za sto so wa na w pre pa ra tach ko -
sme tycz nych wni ka głę bo ko w skórę
i chro ni przed stre sem oksy da cyj nym
wszy st kie skła dni ki tłu szczo we skóry. Dzię -
ki ta kie mu dzia ła niu za po bie ga fo to sta rze -
niu się skóry, spo wo do wa ne mu nie ko rzy -
st nym dzia ła niem pro mie nio wa nia sło necz -
ne go, a tak że chro ni skórę przed po wsta -
wa niem zmian no wo two ro wych. Do dat -
ko wo ochra nia przed po pa rze niem sło -
necz nym, od po wia da za ła go dze nie ru mie -
nia i podraż nień skóry, a tak że wzmac nia
na tu ral ne me cha ni zmy ochron ne. Wia do -
mo rów nież, że dzia ła prze ciw za pal nie
i sprzy ja go je niu oraz re ge ne ra cji uszko -
dzo ne go na skór ka. Od po wia da też za po -
pra wę sta nu ule ga ją cej osła bie niu z wie -
kiem ba rie ry li pi do wej na skór ka (od na wia
li pi dy mię dzy ko mór ko we, na zy wa ne ce -
men tem skóry), dzię ki cze mu za pew nia
lep sze na wil że nie skóry, zwięk sze nie jej
ela stycz no ści, wa run ku je wy gła dze nie
drob nych zmar szczek. Po za tym gam ma-
to ko fe rol ha mu je nadmier ną pro duk cję
me la ni ny, dzię ki cze mu moż li wa jest re -
duk cja po wsta wa nia prze bar wień oraz
zmniej sze nie już ist nie ją cych plam. Wi ta mi -
nę E czę sto łą czy się z wi ta mi ną C w ce lu
wzmoc nie nia ich wza jem ne go dzia ła nia.


	50 WITAMINY - WOJCIK
	52 WITAMINY - WOJCIK
	53 WITAMINY - WOJCIK
	54 WITAMINY - WOJCIK

