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W prze ciw dzia ła niu pro ce som sta rze nia się skóry bar dzo waż ną ro lę
od gry wa ją prze ciw u tle nia cze z gru py po li fe no li, które na dro dze neu -
tra li za cji wol nych ro dni ków, dzia ła nia prze ciw u tle nia ją ce go i zdol no -
ści do che la to wa nia jo nów me ta li przej ścio wych mo gą sku tecz nie
zmniej szać po ziom me dia to rów sta nów za pal nych i wpły wać na ogra -
ni cze nie ak tyw no ści ma cie rzo wych me ta lo pro te i naz. Jed nym z po li fe -
no li o dzia ła niu prze ciw sta rze nio wym jest re swe ra trol, wy stę pu ją cy
w du żej ilo ści w czer wo nych wi no gro nach i owo cach ja go do wych. 
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Zwią zek ten wy ka zu je sze reg udo wo -
dnio nych na u ko wo wła ści wo ści pro zdro wot -
nych zwią za nych z po zy tyw nym wpły wem
na układ ser co wo-na czy nio wy, ob ni że niem
stę że nia li po pro te in o ni skiej gę sto ści i zdol -
no ści do za ha mo wa nia ak tyw no ści cy klo o ksy -
ge na zy. Po nad to wy ka zu je wła ści wo ści prze -
ciw drob no u stro jo we, an ty pro li fe ra cyj ne,
prze ciw za pal ne, an ty an gio gen ne, prze ciw sta -
rze nio we oraz prze ciw ro dni ko we i prze ciw -
u tle nia ją ce. Obe cnie jest co raz czę ściej sto so -
wa ny w pro fi lak ty ce fo to sta rze nia skóry.

Cha rak te ry sty ka re swe ra tro lu

Re swe ra trol (trans-3,4',5-tri hy dro ksy stil -
ben) (CAS N°: 501-36-0, na zwa IN CI: Re -
sve ra trol, ma sa mo lo wa 228,25 g/mol) to
po li fe no lo wa fi to a le ksy na, syn te ty zo wa na

przez ro śli ny w od po wie dzi na czyn ni ki stre -
so gen ne i in fek cje grzy bi cze. Wy stę pu je
w dwóch formach izo me rycz nych cis-3,4',5-
-tri hy dro ksy stil ben i trans-3,4',5-tri hy dro ksy -
stil ben, przy czym ak tyw na bio lo gicz nie jest
for ma trans-. Bo ga tym, na tu ral nym źródłem
re swe ra tro lu są czer wo ne wi no gro na, czer -
wo ne wi no, owo ce ja go do we (tj. żu ra wi na,
bo rów ka, czar na po rzecz ka, tru skaw ki, ma li -
ny), orze szki ziem ne oraz ko rzeń rde stu ja -
poń skie go (Po ly go num cu spi da tum)[1-3]. Re -
swe ra trol do ce lów prze my sło wych po zy ski -
wa ny jest naj czę ściej dro gą syn te zy che micz -
nej lub bio tech no lo gicz nie z wy ko rzy sta niem
droż dży z ga tun ków Sac cha ro my ces ce re vi siae
lub Pi chia pa sto ris (na zwa IN CI: Pi chia/Re sve -
ra trol Fer ment Extract). W ko sme to lo gii re -
swe ra trol jest sto so wa ny ja ko skła dnik ak tyw -
ny o dzia ła niu prze ciw ro dni ko wym i prze ciw -
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u tle nia ją cym, naj czę ściej ja ko czy sty zwią zek
w stę że niu do 5%, eks trakt z wi no ro śli wła -
ści wej [na zwa IN CI: Vi tis Vi ni fe ra (Gra pe) Vi ne
Extract; Vi tis Vi ni fe ra (Gra pe) Le af Extract] lub
pro dukt fer men ta cji droż dży z ro dza ju Pi chia
w stę że niu do 10%[4,5]. 

Do wie dzio no, że re swe ra trol ze wzglę du
na obe cność gru py hy dro ksy lo wej w pier ście -
niu B mo że ak tyw nie neu tra li zo wać i prze ciw -
dzia łać po wsta wa niu re ak tyw nych form tle nu,
a w wa run kach in vi tro jest sku tecz nym neu tra -
li za to rem syn te tycz nych ro dni ków DPPH
i AAPH[6]. W ba da niach in vi tro z wy ko rzy sta -
niem te stu zdol ności po chła nia nia re ak tyw -
nych form tle nu (Oxy gen Ra di cal Ab sor ban ce
Ca pa ci ty – ORAC) re swe ra trol wy ka zał 17-
-krot nie wy ższą ak tyw ność prze ciw ro dni ko wą
(4845 μ mo le wi ta mi ny E/g) w po rów na niu
z syn te tycz nym ana lo giem ko en zy mu Q10 –
ido be no nem (279 μ mo le wi ta mi ny E/g)[7].
Na to miast zba da na ak tyw ność prze ciw ro dni -
ko wa re swe ra tro lu w sto sun ku do ro dni ków
nad tlen ko wych by ła wy ższa niż ka te chin oraz
kwa su ga lu so we go i ela go we go (re swe ra trol
> ka te chi na > epi ka te chi na = gal lo ka te chi ny
> kwas ga lu so wy = kwas ela go wy)[8]. Jak udo -
wo dnio no, re swe ra trol mo że prze ciw dzia łać
pro ce som pe ro ksy da cji li pi dów i utle nia niu
pro te in, a je go ak tyw ność prze ciw u tle nia ją ca
(95%) jest wy ższa niż wi ta mi ny E (65%)
i C (37%)[9]. Po nad to w wa run kach in vi tro
udo wo dnio no, że re swe ra trol wpły wa na re -
duk cję syn te zy tłu szczu w wą tro bie szczu rów
oraz nie se lek tyw nie ha mu je ak tyw ność cy klo -
o ksy ge na zy-1 i 2 (COX-1 i COX-2) i in du ko -
wal nej syn ta zy tlen ku azo tu (iNOS), a tak że
ha mu je syn te zę trom bo ksa nu A2 w leu ko cy -
tach szczu rów. Na to miast wraz z kwer ce ty -
ną mo że wpły wać na za ha mo wa nie uwal -
nia nia in ter leu ki ny-8 (IL-8) z ludz kich ko -
mórek na błon ka od de cho we go, a tak że ob -
ni ża ak tyw ność czyn ni ka mar twi cy no wo -
two rów (TNF- �) i wpły wa na in ak ty wa cję
biał ka NF-�B (czyn nik trans kryp cyj ny �B),
przez co ogra ni cza stan za pal ny[10,11]. 

Wła ści wo ści prze ciw sta rze nio we
re swe ra tro lu

Do nie zwy kle cie ka wych i obie cu ją cych
wła ści wo ści re swe ra tro lu na le ży dzia ła nie
prze ciw sta rze nio we. We dług opu bli ko wa -
nych w 2003 ro ku ba dań Ho wit za i wsp.
zwią zek ten mo że przedłu żyć ży cie ko -
mórek droż dży z ga tun ku Sac cha ra my ces
ce re vi siae[12]. Jak za ob ser wo wa li au to rzy,
u róż nych orga ni zmów ogra ni cze nie ka lo rii
spo wal nia tem po sta rze nia się i zwięk sza
prze ży wal ność. W przy pad ku droż dży
pącz ku ją cych z ga tun ku Sac cha ra my ces ce -
re vi siae zwią za ne jest to ze wzro stem ak -
tyw no ści biał ka z ro dzi ny syr tu in-Sir2 (Si lent
in for ma tion re gu la tor-2), bę dą ce go en zy -
mem na le żą cym do NAD+-za leż nych de a -
ce ty laz, których struk tu ral nym od po wie dni -
kiem w orga ni zmie ssa ków jest biał ko
SIRT1[13]. Jak do wie dzio no na przy kła dzie
droż dży, syr tu i ny peł nią funk cję czyn ni ków
re gu lu ją cych tem po sta rze nia orga ni zmu.
Biał ka Sir są od po wie dzial ne za wy łą cza nie
ak tyw no ści trans kryp cyj nej chro ma ty ny,
ho mo lo gii Sir2, mo gą ucze st ni czyć w na -
pra wie DNA oraz mo gą funk cjo no wać ja ko
re pre so ry ge nów od po wie dzial nych za adi -
po ge ne zę i ma ga zy no wa nie tłu szczów
w ko mór kach, na to miast sir tu i na SIRT1 bie -
rze udział w de a ce ty la cji pep ty du p53,
chro niąc ko mór ki przed śmier cią apop to -
tycz ną za leż ną od p53[12,14]. Do wie dzio no,
że re swe ra trol mo że wpły wać na ak tyw -
ność sir tu in. Wy ka za no, że re swe ra trol mo -
że przedłu żać ży cie droż dży z ga tun ku Sac -
cha ro my ces ce re vi siae o oko ło 70%, co
praw do po dob nie zwią za ne jest ze sty mu la -
cją biał ka Sir2 i je go wpły wem na ogra ni cze -
nie po bie ra nych ka lo rii i re duk cją tkan ki tłu -
szczo wej. Na to miast w wa run kach in vi tro
re swe r a trol wpły wał na zwięk sze nie ak tyw -
ność ludz kiej sir tu i ny SIRT1, chro niąc ko -
mór ki przed śmier cią apop to tycz ną[12,15]. Po -
nad to wy ka za no, że re swe ra trol sty mu lu je



eks pre sję i mul ti me ry za cję adi po nek ty ny
w ko mór kach tłu szczo wych po przez ak ty -
wa cję biał ka Ds bA-L, za po bie ga jąc tym sa -
mym oty ło ści[16]. 

Re swe ra trol mo że rów nież chro nić
skórę przed pro ce sem fo to sta rze nia. W ba -
da niach in vi vo prze pro wa dzo nych na bez -
wło sych my szach za ob ser wo wa no, że jed -
no ra zo we za sto so wa nie re swe ra tro lu przed
eks po zy cją na pro mie nio wa nie UVB wpły -
wa istot nie na zmniej sze nie obrzę ku skóry
i zmniej sze nie in du ko wa ne go pro mie nio wa -
niem UVB wy twa rza nia H2O2, a tak że mo że
ogra ni czać pro ces pe ro ksy da cji li pi dów oraz
wpły wać na zmniej sze nie na cie ków leu ko -
cy to wych[17]. Po nad to w wa run kach in vi tro
z za sto so wa niem ho dow li nor mal nych ludz -
kich ke ra ty no cy tów za ob ser wo wa no, że re -
swe ra trol wpły wa na za ha mo wa nie ak ty wa -
cji szla ku NF-�� in du ko wa ne go pro mie nio -

wa niem UVB[18]. Czyn nik trans kryp cyj ny
kap pa B (NF-�B) jest biał kiem bio rą cym
udział w sy gna li za cji we wnątrz ko mór ko wej
i pa to ge ne zie pro ce sów obron nych i za pal -
nych orga ni zmu. Wy stę pu je na tu ral nie
w cy to pla zmie więk szo ści ko mórek w for -
mie nie ak tyw nej, two rząc kom pleks z biał -
ka mi pre kur so ro wy mi p50 i p65 oraz biał ka -
mi ha mu ją cy mi I�B. W pro ce sie ak ty wa cji
NF-�B bio rą udział wol ne ro dni ki i re ak tyw -
ne for my tle nu (zwła szcza H2O2), cy to ki ny
(IL-1�, IL-2, IL-17, IL-18, TNF-�), pro mie -
nio wa nie UV, zwła szcza UVB, cho ro bo -
twór cze bak te rie i wi ru sy, które ak ty wu ją ki -
na zy MAPK, MEPK 1,2,3, ki na zę biał ko wą
Atk oraz kom pleks ki naz I�B, ka ta li zu ją cy fo -
sfo ry la cję, ubi kwin ty na cję i pro te o li zę bia łek
I�B. W wy ni ku te go pro ce su do cho dzi do
uwol nie nia czyn ni ka trans kryp cyj ne go NF-
�B i prze nie sie nia do ją dra ko mór ko we go,
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gdzie ucze st ni czy w trans kryp cji ge nów pro -
wa dzą cych do od po wie dzi za pal nej ko mór -
ki. Pro ces ten mo że być za ha mo wa ny dzię -
ki ak tyw no ści po li fe no li, które ma ją zdol ność
do in hi bi cji ki naz I�B, a tym sa mym blo ku ją
pro ces fo sfo ry la cji i de gra da cji I�B oraz
ogra ni cza ją eks pre sję pro za pal nych cy to kin
TNF-�, IL-1, IL-6, IL-8. Ak tyw ność ta zo sta -
ła udo wo dnio na w wa run kach in vi tro dla
m.in. re swe ra tro lu[19,20]. Jak wy ka za no, re -
swe ra trol mo że sku tecz ne wpły wać na
ochro nę ludz kich ker ty no cy tów, ogra ni cza -
jąc eks pre sję NF-�B spo wo do wa ną dzia ła -
niem pro mie nio wa nia UVB po przez ogra ni -
cze nie fo sfo ry la cji i de gra da cji I�B[18,21,22].

Do dat ko wo w ba da niach in vi tro z za -
sto so wa niem li nii ko mórek Ha CaT wy ka -
za no, że re swe ra trol chro ni ke ra ty no cy ty
przed dzia ła niem pro mie nio wa nia UVA.
Pod wpły wem pro mie nio wa nia UVA i in -
nych czyn ni ków stre so gen nych do cho dzi
do po wsta wa nia wol nych ro dni ków i re ak -
tyw nych form tle nu, zwła szcza anio no ro -
dni ka po nad tlen ko we go i nad tlen ku wo do -
ru, co pro wa dzi do stre su oksy da cyj ne -
go[7,23]. W je go wy ni ku do cho dzi do uwol -
nie nia z ke ra ty no cy tów IL-1 i TNF-�. Pro -
wa dzi to do ak ty wa cji ki naz MAPK, które
po bu dza ją syn te zę skła do wych kom ple ksu
czyn ni ka trans kryp cyj ne go AP-1 i ak ty wu ją
czyn nik NF-�B. Skut kiem te go jest in duk cja
ak tyw no ści ma cie rzo wych me ta lo pro te i -
naz, co pro wa dzi do za kłóce nia we wnątrz -
cy to pla zma tycz nych szla ków prze ka zy wa -
nia sy gna łów od po wie dzial nych za eks pre -
sję ge nów re gu lu ją cych pro ces syn te zy ko -
la ge nu w fi bro bla stach. W wy ni ku te go
pro ce su do cho dzi do uszko dze nia bia łek fi -
bry lar nych skóry po przez de gra da cję ko la -
ge nu ty pu I i III oraz prze ro stu i roz kła du
ela sty ny oraz kwa su hia lu ro no we go[24,25].
Me cha nizm ochron ne go dzia ła nia re swe ra -
tro lu zwią za ny jest z je go zdol no ścią do
prze ciw dzia ła nia po wsta wa niu wol nych ro -
dni ków i re ak tyw nych form tle nu oraz za -

po bie ga nia pro ce som utle nia nia li pi dów.
Wy ka za no, że zwią zek ten wpły wa na ży -
wot ność ke ra ty no cy tów i ich zdol no ści
pro li fe ra cyj ne, wpły wa na zmniej sze nie
stę że nia al de hy du di ma lo no we go, a tak że
chro ni an ty o ksy da cyj ne en zy my ko mór ko -
we, ta kie jak dys mu ta za po nad tlen ko wa
i pe ro ksy daz glu ta tio no wa[23]. Po nad to
wpły wa na ogra ni cze nie eks per sji czyn ni -
ków tarn skryp cyj nych AP-1 i NF-�B, ogra -
ni cza jąc pro ces de gra da cji ko la ge nu i ela -
sty ny oraz sta ny za pal ne skóry. Z te go
wzglę du re swe ra trol mo że być sto so wa ny
ja ko skła dnik ak tyw ny ko sme ty ków prze -
ciw sta rze nio wych, chro nią cych skórę
przed pro ce sem fo to sta rze nia[7,23,26].

Spe cy ficz na bu do wa i wła ści wo ści re -
swe ra tro lu spra wia ją, że wy ka zu je on
w wa run kach in vi tro podo bień stwo struk -
tu ral ne do syn te tycz ne go estro ge nu (die ty -
lo stil be stro lu) oraz po wi no wac two do biał -
ko wych re cep to rów estro ge no wych (ER).
Zdol ność do wią za nia się z re cep to ra mi
estro ge no wy mi (za rów no ER�, jak i ER�)
ma rów nież zna cze nie w ko sme ty ce prze -
ciw sta rze nio wej[26,27]. Re cep to ry ER�
w skórze wy stę pu ją na ke ra ty no cy tach,
me la no cy tach, ko mór kach den dry tycz nych
oraz śród błon ku na czyń. Ich ro la zwią za na
jest z wpły wem na pro li fe ra cję i róż ni co -
wa nie ke ra ty no cy tów, uła twia ją pra wi dło -
wą ad he zję ke ra ty no cy tów, po wsta wa nie
zia ren ke ra to hia li no wych, ha mu ją po wsta -
wa nie IL-12 i TNF-�, a tak że re gu lu ją wy -
dzie la nie me la ni ny. Na to miast re cep to ry
ER� zlo ka li zo wa ne są na fi bro bla stach i ma -
kro fa gach. Bio rą udział w pro ce sie sty mu la -
cji pro duk cji ko la ge nu ty pu I i II po przez
wpływ na wy dzie la nie trans for mu ją ce go
czyn ni ka wzro stu (TGF-�1) oraz za sa do -
we go fi bro bla stycz ne go czyn ni ka wzro stu
(bFGF), do dat ko wo wpły wa ją na wy two -
rze nie ma cie rzy ze wną trz ko mór ko wej. Ak -
ty wa cja re cep to rów ER odby wa się po -
przez przy łą cze nie 17�-estra dio lu do re -



cep to rów re a gu ją cych na estro gen lub je go
in te rak cji z pro te i no wy mi czyn ni ka mi trans -
kryp cyj ny mi NF-�B lub AP-1, co w re zul ta -
cie pro wa dzi do trans kryp cji ge nów re a gu -
ją cych na estro gen. Podo bień stwo struk tu -
ral ne do estro ge nów jest ce chą zna mien ną
dla nie których związ ków po li fe no lo wych
z gru py fla wo no i dów, wy stę pu ją cych
w po sta ci agli ko nów, zwła szcza izo fla wo -
nów (ge ni ste i na, da i dze i na, bio cha ni na A,
for mo no ne ty na) i stil be nów (re swe ra trol).
W wa run kach in vi tro dla więk szo ści z wy -
mie nio nych li gan dów za ob ser wo wa no wy -
ższe po wi no wac two do re cep to rów ER�
niż ER�, jed nak ich ak tyw ność jest o wie le
słab sza w po rów na niu z estro ge na mi ste -
ro i do wy mi (0,005-2%). Na to miast nie -
które z ba dań wy ka za ły, że re swe ra trol, ze
wzglę du na podo bień stwo struk tu ral ne do
die ty lo stil be stro lu, cha rak te ry zu je sie wy -
ższym po wi no wac twem do re cep to rów
ty pu al fa[27,28]. Mo że więc po zwią za niu się
z re cep to rem ER� wpły wać na wzrost
pro duk cji ko la ge nu w fi bro bla stach, co ma
zna cze nie w ko sme ty ce an ti-age[26]. Do dat -
ko wo ba da nia prze pro wa dzo ne przez Bo -
wer sa i wsp.[28] wy ka za ły, że re swe ra trol
wy ka zu je mie sza ną ago ni stycz no--an ta go -
ni stycz ną ak tyw ność w sto sun ku do re cep -

to ra estro ge no we go � i �. Za ob ser wo wa -
no, że tkan ki, w których eks pre sja ER� jest
więk sza niż ER� mo gą być bar dziej wraż li -
we na dzia ła nie re swe ra tro lu ja ko ago ni sty
re cep to ra estro ge no we go. Dla re swe ra tro -
lu, kwa su ela go we go, ga lu sa nu 3-(-)-epi ga -
lo ka te chi ny w wa run kach in vi tro wy ka za no
zdol ność blo ko wa nia re cep to rów ER, a tym
sa mym ak tyw ność prze ciw e stro gen ną, co
wią za ne jest z che mo pre wen cją no wo two -
rów. Za ob ser wo wa no, że re swe ra trol
m.in. ha mu je wią za nie estra dio lu do re cep -
to ra estro ge no we go w ludz kich ko mór -
kach ra ka sut ka[29,30]. 

Dzia ła nie prze ciw sta rze nio we re swe -
ra tro lu za ob ser wo wa no tak że w wa run -
kach in vi vo[31]. Pod czas ba dań kli nicz nych
pro wa dzo nych przez 12 ty go dni na gru pie
55 ko biet w wie ku 40-60 lat za ob ser wo -
wa no, że sto so wa nie kre mu na noc za wie -
ra ją ce go re swe ra trol (1%), baj ka li nę
(0,5%) i wi ta mi nę E (1%) mo że wpły nąć
na po pra wę kon dy cji skóry po przez ogra ni -
cze nie zmian spo wo do wa nych pro ce sem
fo to sta rze nia. Kli nicz na oce na wy ka za ła sta -
ty stycz nie zna czą cą po pra wę ję dr ności
i ela stycz no ści skóry, wy gła dze nie drob -
nych zmar szczek i zmniej sze nie prze bar -
wień skóry po 12 ty go dniach sto so wa nia
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pre pa ra tu. Po mia ry USG w ob sza rze oko -
ło o czo do ło wym wy ka za ły po pra wę gru bo -
ści skóry o 18,9%. Opi sy wa ny efekt dzia ła -
nia pre pa ra tu za wie ra ją ce go re swe ra trol,
baj ka li nę i wi ta mi nę E zwią za ny jest przede
wszy st kim z wy so ką ak tyw no ścią prze ciw -
ro dni ko wą wy mie nio nych skła dni ków ko -
sme ty ku oraz z ich wpły wem na eks pre sję
ge nów, ta kich jak he mo o ky ge na za-1 
(HO-1), czyn nik wzro stu śród błon ka na -
czyń (VEG FA) i ko la ge n III (COL3A1)[31].
W skórze pod da nej dzia ła niu ba da ne go
pre pa ra tu za ob ser wo wa no wzrost eks pre -
sji he mo o ksy ge na zy-1, która chro ni ko -
mór kę przed cy to to ksycz nym dzia ła niem
wol nych ro dni ków. Eks pre sja he mo o ksy -
ge na zy-1 ak ty wu je czyn nik trans kryp cyj ny
Nrf2, wią żą cy się z ele men tem od po wie -
dzi an ty o ksy da cyj nej (ARE) ją dro we go
DNA, ko du ją ce go en zy my II fa zy glu ta tio -
no-S-trans fe ra zę i oksy do re duk ta zę
NAD(P)H: chi non 1 (NQO1)[7,32]. Ak ty wa -
cja Nrf2 i ARE sta no wi więc waż ny etap
w pro ce sie od po wie dzi an ty o ksy da cyj nej
ko mór ki. Dzię ki nie mu do cho dzi do eks -
pre sji ge nów ko du ją cych biał ka o dzia ła niu
cy to pro tek cyj nym, które neu tra li zu ją elek -
tro fi lo we me ta bo li ty po wsta ją ce w wy ni ku
prze mian kse no bio ty ków, wol ne ro dni ki
i re ak tyw ne for my tle nu, a tak że sta bi li zu ją
po ten cjał oksy do re duk cyj ny ko mór ki[33,34].
W skórze pod da nej dzia ła niu ba da ne go

pre pa ra tu za ob ser wo wa no spa dek eks pre -
sji czyn ni ka wzro stu śród błon ka na czyń
(VEGF), co wpły nę ło bez po śre dnio na
zmniej sze nie prze pu szczal no ści na czyń
krwio no śnych, a tym sa mym spa dek za -
czer wie nie nia skóry pro ban tów oraz ogra -
ni cze nie sta nów za pal nych. Do dat ko wo po
12 ty go dniach używania ba da ne go pre pa -
ra tu za ob ser wo wa no w skórze pro ban tów
nie wiel ki wzrost pro duk cji ko la ge nu ty pu
III. Ba da nia te po twier dza ją, że miej sco we
stosowanie re swe ra tro lu, baj ka li ny i wi ta -
mi ny E mo że wpły nąć na ogra ni cze nie pro -
ce su sta rze nia skóry[31]. 

Pod su mo wa nie

Re swe ra trol jest su row cem ro ślin nym
wy stę pu ją cym głów nie z wi no gro nach,
czer wo nym wi nie oraz nie których owo cach
ja go do wych. Je go sze ro kie spek trum wła ści -
wo ści (prze ciw drob no u stro jo we, an ty pro li -
fe ra cyj ne, prze ciw za pal ne, an ty an gio gen ne,
prze ciw sta rze nio we oraz prze ciw ro dni ko -
we i prze ciw u tle nia ją ce) spra wia, że jest sto -
so wa ny w ko sme ty kach an ti-age, głów nie
w pro fi lak ty ce fo to sta rze nia skóry. Udo wo -
dnio na na u ko wo ak tyw ność bio lo gicz na re -
swe ra tro lu po zwa la przy pu szczać, że bę -
dzie on rów nież co raz czę ściej wy ko rzy sty -
wa ny w far ma cji i me dy cy nie. 

Piśmiennictwo u Autora

Opublikowane w dwumiesięczniku artykuły przedstawiają poglądy ich twórców i nie należy ich w żaden sposób łączyć, o ile nie zostało
to wyraźnie zaznaczone, z instytucjami, w których pracują. Wszelkie prawa zastrzeżone. Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadsyłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam. Wydawca
ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem
pisma (art. 36 pkt.4 prawa prasowego) oraz interesem Wydawcy. Tytuł, kształt graficzny pisma oraz własne opracowania reklam są
prawnie chronione. Ich użycie bez zgody Wydawcy stanowi naruszenie prawa i będzie podstawą postępowania odszkodowawczego.
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Agencja Reklamowa LION-ART Dorota Piech

ul. Staromiejska 2/13, 40-013 Katowice
tel./fax: 32 253-02-88, 32 253-60-89

http://www.lion-art.com.pl
e-mail: office@lion-art.com.pl

Redakcja:
Redaktor naczelny: dr n. farm. Sławomir Wilczyński

Redaktorzy: Maria Zagdańska, Hanna Majewska
http://www.aesthetica.com.pl

e-mail: redakcja@aesthetica.com.pl
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Maria Zagdańska – tel. 514 962 496
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agatamarut@aesthetica.com.pl

Specjalista ds. marketingu: 
Joanna Kowalik – tel. 508 494 186
joannakowalik@aesthetica.com.pl

Skład komputerowy i opracowanie reklam:
Sławomir Jędrysiak, Eugeniusz Kotalczyk, 

Krzysztof Lubos
e-mail: dtp@lion-art.com.pl
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