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Wspomaganie regeneracji
skóry po peelingach
chemicznych

Złuszcza nie skóry za po mo cą sub stan -
cji che micz nych jest uzna ną pro ce du rą le -
cze nia nie do sko na ło ści skóry oraz jej
odmła dza nia, sto so wa ną od po nad 200
lat w ga bi ne tach ko sme tycz nych i der ma -
to lo gicz nych. Sub stan cje che micz ne w ce -
lu odmło dze nia skóry i usu wa nia zmian
barw nych ja ko pierw szy za sto so wał nie -
miec ki der ma to log, P.G. Unna, w ro ku
1882. Le karz ten opi sał wła ści wo ści oraz
opra co wał pro ce du ry sto so wa nia kwa su
sa li cy lo we go, re zor cy ny, fe no lu oraz mie -
sza nek re cep tu ro wych za wie ra ją cych
kwas trój chlo ro oc to wy (TCA)[1]. 

Ak tu al nie do naj czę ściej sto so wa nych
sub stan cji złu szcza ją cych sto so wa nych

w ga bi ne tach ko sme tycz nych i me dy cy ny
este tycz nej za li cza się: �-hy dro ksy kwa sy
(kwas gli ko lo wy, mle ko wy), �-hy dro ksy -
kwa sy (kwas sa li cy lo wy i je go po chod ne),
�-ke to kwa sy (kwas pi ro gro no wy), kwas
re ti no wy i kwas trój chlo ro oc to wy[1-3].
Głę bo kość pe ne tra cji �- i �-hy dro ksy -
kwa sów za le ży od wiel ko ści czą stecz ki
kwa su, je go stę że nia, pH roz two ru, ilo ści
wol ne go kwa su w roz two rze, a tak że
obe cno ści in nych skła dni ków w mie sza ni -
nie i te go, czy pe e ling jest zbu fo ro wa ny
czy też nie. Ak tyw ność TCA za le ży na to -
miast od je go stę że nia w pe e lin gu. 

Za bie gi złu szcza ją ce na ba zie środ ków
che micz nych są opar te na czy stych skła -

Peelingi che micz ne na le żą do po pu lar nych, sto sun ko wo nie dro gich
i bez piecz nych me tod le cze nia nie do sko na ło ści skóry oraz jej odmła -
dza nia. Za bieg che mo e ksfo lia cji po le ga na uszko dze niu skóry po je dyn -
czym lub wie lo ma czyn ni ka mi wy wo łu ją cy mi jej eks fo lia cję i zni szcze -
nie czę ści na skór ka i/lub skóry wła ści wej z ich na stę po wą re ge ne ra cją.
Wy wo ła ne kon tro lo wa ne zra nie nie skóry pro wa dzi po wy go je niu do
odmło dze nia skóry oraz zmniej sze nia wi docz no ści, a na wet ustą pie nia
ognisk ro go wa ce nia sło necz ne go, prze bar wień skóry, zmar szczek
i płyt kich po wierzchniowych blizn zanikowych.
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dni kach lub sto so wa ne są pod po sta cią
for muł zło żo nych, za wie ra ją cych nie tyl ko
związ ki che micz ne o dzia ła niu złu szcza ją -
cym, ale tak że sub stan cje roz ja śnia ją ce
prze bar wie nia, na wil ża ją ce czy prze ciw -
za pal ne[3]. Przy kła dem pe e lin gu zło żo ne go
jest po pu lar ny No me lan Ca fe i co (Ses der -
ma S.L.) za wie ra ją cy w skła dzie sub stan cje
o dzia ła niu złu szcza ją cym, nor ma li zu ją cym
ro go wa ce nie na skór ka i sty mu lu ją cym
syn te zę ko la ge nu i ela sty ny oraz sub stan -
cje o dzia ła niu na wil ża ją cym, an ty o ksy da -
cyj nym i ha mu ją cym me la no ge ne zę.
W skła dzie oma wia ne go pe e lin gu wy stę -
pu ją: �-hy dro ksy kwa sy, kwas sa li cy lo wy,
kwas mig da ło wy, kwas fe ru lo wy, kwas ka -
wo wy, kwas fi to wy, kwas askor bi no wy,
re ti nol oraz re zor cy nol i fe ny lo a la ni na[4].

Podział pe e lin gów i wska za nia do
pe e lin gów che micz nych

Ze wzglę du na głę bo kość złu szcza nia
pe e lin gi dzie lo ne są na: 
• pe e lin gi bar dzo po wierz chow ne (dzia -

ła nie w obrę bie war stwy zro go wa cia łej
na skór ka do war stwy kol czy stej – do
głę bo ko ści 0,06 mm),

• pe e lin gi po wierz chow ne (uszko dze niu
ule ga na skórek do głę bo ko ści war stwy
pod staw nej i ewen tu al nie war stwa
bro daw ko wa skóry wła ści wej <0,45
mm),

• pe e lin gi śre dnio głę bo kie (dzia ła nie
w obrę bie na skór ka oraz war stwy bro -
daw ko wej skóry wła ści wej aż do gór -
nej czę ści war stwy sia tecz ko wa tej – do
głę bo ko ści <0,6 mm),

• pe e lin gi głę bo kie (dzia ła nie do czę ści
środ ko wej war stwy sia tecz ko wa tej
skóry wła ści wej – do głę bo ko ści >0,6
mm)[1,5].

Pe e lin gi bar dzo po wierz chow ne wy -
ko ny wa ne są przede wszy st kim ja ko za -

bieg przy go to wu ją cy skórę do in nych za -
bie gów ko sme tycz nych. Usu nię cie zro -
go wa cia łe go na skór ka, odblo ko wa nie
gru czo łów ło jo wych i usu nię cie nadmia ru
se bum oraz za nie czy szczeń z po wierzch -
ni skóry po zwa la zwięk szyć wni ka nie sub -
stan cji ak tyw nych z pre pa ra tów ko sme -
tycz nych sto so wa nych w dal szej czę ści
za bie gu. Pe e lin gi te „od świe ża ją skórę” –
po za bie gu jest ona de li kat niej sza, wy gła -
dzo na i na bie ra ład ne go ko lo ry tu[5].

Pe e lin gi po wierz chow ne wy ko ny wa ne
są w ce lu le cze nia ła god nych ob ja wów fo -
to sta rze nia skóry, tj. bar dzo płyt kich zmar -
szczek struk tu ral nych, ła god nych prze bar -
wień skóry i ogni ska po sło necz ne go ro go -
wa ce nia skóry. Ten ro dzaj pe e lin gów
moż na za sto so wać rów nież w le cze niu
su cho ści skóry, ostu dy, prze bar wień po za -
pal nych i trą dzi ku mło dzień cze go. 

Pe e lin gi śre dnio głę bo kie i głę bo kie są
wy ko ny wa ne w ce lu po pra wy struk tu ry
i ko lo ry tu skóry z za a wan so wa ny mi ob ja -
wa mi sta rze nia i fo to sta rze nia, tj.: śre dnio
głę bo kie i głę bo kie zmar szcz ki struk tu ral -
ne, za bu rze nia barw ni ko we, ro go wa ce nie
sło necz ne, a tak że su chość i wiot kość
skóry. Pe e lin gi te da ją też do bre efek ty
w le cze niu ło jo to ku i w re duk cji głę bo ko -
ści blizn po trą dzi ko wych, po ospie wie trz -
nej oraz roz stę pów. Głę bo kość złu szcza -
nia jest do bie ra na in dy wi du al nie w za leż -
no ści od ro dza ju i na si le nia zmian w obrę -
bie skóry[1]. Do głę bo kie go złu szcza nia
skóry ko niecz ne jest za sto so wa nie fe no lu,
który po wo du je gwał tow ną de na tu ra cję
nie tyl ko ke ra ty ny w ko mór kach na skór ka,
ale tak że bia łek skóry wła ści wej. Ze
wzglę du na ab sorp cję te go związ ku przez
na czy nia krwio no śne i je go dzia ła nie kar -
dio to ksycz ne, he pa to to ksycz ne i neu ro to -
ksycz ne, a tak że ry zy ko po wi kłań w go je -
niu skóry po za bie gu, pe e lin gi fe no lo we
po win ny być wy ko ny wa ne w le cze niu tyl -
ko naj cięż szych zmian[1].



Pro ces go je nia ran po pe e lin gach 
che micz nych

W przy pad ku pe e lin gów głę bo kich
i śre dnio głę bo kich uszko dze niu ule ga za -
rów no na skórek, jak i skóra wła ści wa na
róż nej głę bo ko ści, tym sa mym pro ces go -
je nia prze bie ga nie mal do kła dnie tak, jak
go je nia ran spo wo do wa nych kla sycz nym
wy cię ciem, la se rem czy krio chi rur gią.
W tra cie pro ce su re ge ne ra cji skóry ob ser -
wu je się ko a gu la cję na skór ka i stan za pal -
ny, a na stęp nie na skór ko wa nie, ziar ni no -
wa nie, an gio ge ne zę i prze bu do wę ko la -
ge nu. Za sty mu lo wa na zra nie niem syn te za
skła do wych ma cie rzy po za ko mór ko wej
skła da ją cej się głów nie z ko la ge nu, fi bro -
nek ty ny, ela sty ny oraz gli ko za mi no gli ka -
nów i pro te o gli ka nów spra wia, że skóra
po za bie gu jest grub sza i bar dziej ję dr na,
a zmar szcz ki struk tu ral ne i mi micz ne ule -
ga ją spły ce niu. Prze bu do wa syn te zo wa nej
ma cie rzy po za ko mór ko wej skóry wła ści -
wej po pe e lin gach che micz nych, podob -

nie jak w przy pad ku go je nia ran cię tych,
za czy na się na po cząt ku two rze nia ziar ni -
ny i trwa mie sią ca mi. 

W trak cie go je nia się skóry po pe e lin -
gach obe cny jest róż nie na si lo ny ru mień.
Je go obe cność jest wy ni kiem wra sta nia
w two rzą cą się ziar ni nę ko mórek en do -
te lia nych z na czyń krwio no śnych zdro -
wej skóry. Ob ser wo wa ny pro ces an gio -
ge ne zy ma za sa dni cze zna cze nie dla pro -
ce su re ge ne ra cji, po nie waż przy wróce -
nie wła ści we go prze pły wu krwi gwa ran -
tu je do star cze nie tle nu i sub stan cji
odżyw czych, in ten syw nie dzie lą cym się
i pro du ku ją cym skła do we ECM ko mór -
kom. W two rzą cej się ziar ni nie ob ser wu -
je się du żo wię cej wło śni czek krwio no -
śnych niż w zdro wej skórze. Część no -
wo po wsta łych na czyń stop nio wo za ni ka
w fa zie prze bu do wy ECM, zmia ny te ob -
ser wo wa ne są zwy kle po 60-90 dniach
od wy ko na nia pe e lin gu śre dnio głę bo kie -
go lub głę bo kie go[1]. Sam pro ces na skór -
ko wa nia po pe e lin gach che micz nych jest
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szyb ki (prze cięt nie 7-14 dni). Re e pi te lia -
li za cja za cho dzi nie tyl ko od na skór ka
ota cza ją cej, nie uszko dzo nej skóry, ale
tak że od prze trwa łych w obrę bie tyl ko
czę ścio wo uszko dzo nej skóry wła ści wej,
przy dat ków skóry[1]. 

Pe e lin gi po wierz chow ne po wo du ją
zwy kle je dy nie mar twi cę na skór ka, stąd
też w trak cie re ge ne ra cji skóry po tych
pe e lin gach nie wy stę pu je ziar ni no wa nie
i an gio ge ne za. Pro ces re ge ne ra cji na skór -
ka prze bie ga szyb ciej (3-5 dni) niż po bar -
dziej agre syw nych pe e lin gach i w krót kim
cza sie po za bie gu uzy ski wa na jest po pra -
wa sta nu i wy glą du skóry. Do dat ko wo
sa mo uszko dze nie na skór ka przez wie le
sub stan cji che micz nych sty mu lu je fi bro -
bla sty skóry wła ści wej do syn te zy skła do -
wych ma cie rzy po za ko mór ko wej i po zy -
tyw nie wpły wa na gru bość i jej skład[1,2]. 

Wspo ma ga nie re ge ne ra cji skóry po
pe e lin gach che micz nych

Czyn ni kiem ma ją cym pod sta wo we
zna cze nie w szyb ko ści go je nia się ran jest
pra wi dło wa wil got ność ich mi kro śro do -
wi ska. Wy ka za no, że pro ces za pal ny
w ra nach za bez pie czo nych opa trun ka mi
gwa ran tu ją cy mi utrzy ma nie wil got no ści
ło ży ska ra ny jest mniej na si lo ny niż
w ubyt kach na ra żo nych na wy sy cha nie.
W trak cie pro ce su ziar ni no wa nia, w ra -
nach o wil got nym ło ży sku ob ser wu je się
też szyb szą an gio ge ne zę i bar dziej na si lo -
ny pro ces syn te zy ko la ge nu. Ra ny ta kie
ule ga ją do dat ko wo szyb szej re e pi te lia li za -
cji, dzię ki cze mu go je nie rza dziej prze bie -
ga z po wsta wa niem blizn[6]. W przy pad ku
pe e lin gów che micz nych mar twy na skórek
po za bie gu po zo sta je fi zycz nie na swo im
miej scu, więc nie ma ko niecz no ści sto so -
wa nia opa trun ków. Pa mię tać jed nak na le -
ży, że mar twy na skórek nie sta no wi już
efek tyw nej ba rie ry chro nią cej głęb sze

war stwy skóry przed utra tą wo dy. Stąd
też przez pierw sze dni po za bie gu ko -
niecz ne jest za bez pie cza nie skóry za po -
mo cą wa ze li ny, która wy ka zu je wy bit ne
wła ści wo ści oklu zyj ne[1]. Po na ło że niu wa -
ze li ny na skórę ob ser wu je się re duk cję
tran se pi der mal nej utra ty wo dy (TEWL)
na wet o 98%. Re gu lar na apli ka cja w tym
okre sie wa ze li ny na skórę gwa ran tu je tym
sa mym pra wi dło we uwo dnie nie ży wych
warstw skóry. Do dat ko wo czą stecz ki wa -
ze li ny są zdol ne do dy fun do wa nia przez
war stwę zro go wa cia łą na skór ka do je go
ży wych warstw, gdzie sty mu lu ją syn te zę
li pi dów nie zbęd nych do wy kształ ce nia się
ce men tu mię dzy ko mór ko we go war stwy
zro go wa cia łej na skór ka, a tym sa mym
spraw nej ba rie ry ochron nej[7].

Ze wzglę du na ochron ną ro lę, ja ką
peł ni stop nio wo złu szcza ją cy się na skórek,
istot nym jest też, by nie przy spie szać je go
eks fo lia cji po przez ręcz ne „osku by wa nie -
nie” czy za po mo cą pe e lin gów me cha nicz -
nych. Wie lu pa cjen tów ze wzglę du na ma -
ło este tycz ny wy gląd twa rzy w tej fa zie go -
je nia sto su je wła śnie te go ty pu prak ty ki.
Do dat ko wo me cha nicz ne zdzie ra nie pła -
tów mar twych ko mórek na skór ka, które
do pew ne go stop nia cią gle przy le ga ją do
ży wych warstw skóry, mo że spo wo do -
wać jej uszko dze nie na róż nej głę bo ko ści
i tym samym do pro wa dzić do nie rów no -
mier ne go na skór ko wa nia oraz po wsta wa -
nia prze bar wień skóry[8].

Po za koń czo nym pro ce sie na skór ko -
wa nia skóra, w której w dal szym cią gu
trwa za sy mu lo wa ny złu szcza niem pro ces
re ge ne ra cji, jest za różo wio na i bar dzo
wraż li wa. War stwa zro go wa cia ła na skór ka
w tym okre sie jest bar dzo cien ka i nie sta -
no wi efek tyw nej ochro ny przed dzia ła -
niem czyn ni ków śro do wi sko wych.
W okre sie re ge ne ra cji skóry po pe e lin gu
pa cjen ci od czu wa ją ścią ga nie, pie cze nie
i do kucz li we swę dze nie skóry. 
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W ce lu przy spie sze nia re ge ne ra cji ba -
rie ry ochron nej i zła go dze nia re ak tyw no ści
skóry ko niecz ne jest sto so wa nie pre pa ra -
tów prze zna czo nych do pie lę gna cji skóry
po za bie gach der ma to lo gicz nych (np. A-
Derma Epitheliale A.H. Duo Crème
réparatrice, Bio der ma Ci ca bio Crème, Ave -
ne Ci cal fa te Crème répa ra tri ce, La Ro che
Po say Ci ca plast, Uria ge Hysèac). Re cep tu ra
te go ty pu der mo ko sme ty ków cha rak te ry -
zu je się mi ni mal ną za war to ścią skła dni ków
ak tyw nych, dzię ki cze mu pre pa ra ty te nie
podraż nia ją de li kat nej skóry. Do dat ko wo,
by zmi ni ma li zo wać ry zy ko roz wo ju aler gii
kon tak to wej, w pre pa ra tach tych nie są
sto so wa ne sub stan cje za pa cho we, a kon -
ser wan ty wy stę pu ją w ogra ni czo nej do mi -
ni mum ilo ści. Po za związ ka mi o dzia ła niu
na wil ża ją cym i oklu zyj nym, w skła dzie tej
gru py der mo ko sme ty ków zna leźć moż na
sub stan cje wspo ma ga ją ce go je nie ran, ta -
kie jak wy ciąg z czer wo ne go wi na za wie ra -

ją cy re swe ra trol (Ci ca bio Crème, Bio der -
ma), wy ciąg z owsa Rhe al ba sty mu lu ją cy
re e pi te lia li za cję na skór ka[9] (A-Der ma Epi -
the lia le A.H. Duo Crème Répa ra tri ce) czy
wy ciąg z wą kro ty le kar skiej (Cen tel la asia ti -
ca L.) (np. Ci ca bio Crème, Bio der ma). Wy -
ka za no, że sto so wa ne miej sco wo wy cią gi
z wą kro ty sty mu lu ją pro li fe ra cję ko mórek
oraz syn te zę ko la ge nu I, ma ją też dzia ła nie
prze ciw za pal ne, prze ciw bak te ryj ne i prze -
ciw grzy bi cze[10]. Sto so wa nie der mo ko sme -
ty ków wspo ma ga ją cych re ge ne ra cję skóry
po zwa la do dat ko wo na zła go dze nie sta nu
za pal ne go i swę dze nia skóry. W swo im
skła dzie pre pa ra ty te za wie ra ją m.in. ta kie
związ ki jak tle nek cyn ku czy pan te nol.
Udo wo dnio ne dzia ła nie ko ją ce i ła go dzą ce
podraż nie nia ma ją tak że wo dy ter mal ne
Ave ne, La Ro che Po say i Uria ge na ba zie,
których pro du ko wa ne są der mo ko sme ty ki
do pie lę gna cji podraż nio nej pe e lin ga mi
che micz ny mi skóry. 



Podsumowanie 

Pe e lin gi che micz ne na le żą do po pu lar -
nych i uzna nych me tod le cze nia nie do sko -
na ło ści skóry, ta kich jak ogni ska ro go wa ce -
nia sło necz ne go, zmia ny barw ne, zmar -
szcz ki czy po wierzch nio we bli zny za ni ko -
we. W trak cie za bie gu skóra uszka dza na
jest w kon tro lo wa ny spo sób na róż nej głę -
bo ko ści. Dłu gość pro ce su re ge ne ra cji
skóry po za bie gu uza leż nio na jest od głę -
bo ko ści pe e lin gu, ro dza ju za sto so wa nej
sub stan cji ak tyw nej oraz pie lę gna cji skóry
w trak cie jej go je nia. W okre sie na skór ko -
wa nia kry tycz nym czyn ni kiem jest pra wi -
dło we uwo dnie nie ło ży ska ra ny/ży wych
warstw skóry, stąd istot ne jest sto so wa nie
pre pa ra tów sil nie oklu zyj nych, ta kich jak
wa ze li na. W później szy okre sie pro ces re -
ge ne ra cji skóry po wi nien być wspie ra ny
po przez sto so wa nie pre pa ra tów o dzia ła -
niu na wil ża ją cym, oklu zyj nym, re ge ne ru ją -
cym i ła go dzą cym podraż nie nia.
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