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medycyna estetyczna

Zastosowanie emulsji w aerozolu
zawierającej MicroSilver BG™ 
– niezjonizowane srebro mikronizowane,
kwas mlekowy i ceramidy – po zabiegach
medycyny estetycznej

Wła ści wo ści sre bra

Sre bro (Ag, łac. ar gen tum) – pier wia stek
che micz ny z gru py me ta li przej ścio wych – ma
wła ści wo ści prze ciw bak te ryj ne (sze ro kie
spek trum dzia ła nia obej mu je bak te rie Gram-
-do dat nie i Gram-ujem ne, tle no we i bez tle -
no we)[1], prze ciw grzy bi cze i prze ciw wi ru so -
we. Udo wo dnio no, że ka tio ny Ag+ od dzia łu -
ją elek tro sta tycz nie z ko mór ka mi bak te rii ob -
da rzo ny mi ła dun kiem ujem nym[2]. Od dzia ły -
wa nia te obej mu ją fun da men tal ne dla pra wi -
dło we go funk cjo no wa nia mi kro or ga ni zmu
biał ka struk tu ral ne i en zy ma tycz ne[3] dzię ki sil -
ne mu wią za niu się sre bra 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]. Od -
dzia ły wa nia ta kie pro wa dzą do de na tu ra cji
bia łek i bra ku ich ak tyw no ści bio lo gicz nej[5].
Do dat ko wo sre bro re a gu je z kwa sa mi nu kle i -
no wy mi na dro dze in ter ka la cji, ha mu jąc tym
sa mym pro ces re pli ka cji DNA[6-9]. Wy ka za no,
że sre bro, oprócz ha mo wa nia sta nu za pal ne -
go, wpły wa ko rzy st nie na two rze nie się tkan -
ki na błon ko wej, a tak że przy spie sza pro ces
go je nia się ran[10]. Po twier dzo no do dat ko wo,
że sre bro wspo ma ga pro ces two rze nia się
w tkan ce na błon ko wej me ta lo tio ne i ny[11],
która od gry wa waż ną ro lę w usu wa niu

Właściwa ochrona i pielęgnacja skóry po zabiegach medycyny estetycznej
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z orga ni zmu me ta li cięż kich (np. kad mu, rtę ci)
i wspo ma ga go je nie ran.

Naj now szą z do stęp nych na ryn ku po -
sta ci sre bra jest nie zjo ni zo wa ne sre bro mi -
kro ni zo wa ne o gąb cza stej struk tu rze prze -
strzen nej – Mi cro Si lver BG™.

Sre bro mi kro ni zo wa ne 
– Mi cro Si lver BG™

For mu ła Mi cro Si lver BG™ odzna cza się
wy so ką czy sto ścią che micz ną za wie ra ją cą nie
mniej niż 99,99% sre bra w po sta ci nie zjo ni zo -
wa nej o wiel ko ści czą stek rów nej 10 �m i po -
wierzch nią się ga ją cą do 5 m2/g. Od kil ku lat sre -
bro pod tą po sta cią jest wy ko rzy sty wa ne w le -
cze niu sta nów za pal nych i podraż nień skóry,
tak że u pa cjen tów ze skórą ato po wą i w przy -
pad ku trud no go ją cych się ran u dia be ty ków.
Jest ono bar dzo do brze to le ro wa ne przez
skórę i moż na je łą czyć z in ny mi skła dni ka mi.
Wy ka za no, że wspo ma ga na tu ral ny pro ces go -
je nia się skóry, ma zdol ność ła go dze nia podraż -
nień i za czer wie nień, a tak że za po bie ga wy stę -
po wa niu sta nów za pal nych skóry po wsta łych
na sku tek dzia ła nia mi kro or ga ni zmów. Wy ka -
zu je po nad to dzia ła nie prze ciw świą do we i re -
ge ne ra cyj ne wzglę dem na tu ral nej flo ry skóry[12].

Sre bro mi kro ni zo wa ne wpły wa tak że na
pra cę gru czo łów ło jo wych, dzia ła jąc bak te rio -
sta tycz nie na więk szość bak te rii od po wie dzial -
nych za roz kład se bum i wy wo ły wa nie za pa le -
nia mie szków wło so wych oraz trą dzi ku po spo -

li te go. Za ob ser wo wa no, że dzia ła bak te rio bój -
czo w sto sun ku do bak te rii opor tu ni stycz nych,
ta kich jak Sta phy lo coc cus au reus. Sre bro mi kro -
ni zo wa ne chro ni po ry skóry przed za blo ko wa -
niem i tym sa mym umoż li wia pra wi dło we od -
dy cha nie i na wil że nie na skór ka, jed no cze śnie
re gu lu jąc gru bość je go war stwy ro go wej.

Sre bro mi kro ni zo wa ne two rzy na po -
wierzch ni na skór ka swo i sty re zer wu ar sub -
stra to wy, dzię ki cze mu za pew nio ne jest dłu -
go trwa łe uwal nia nie jo nów Ag+ w przy pad ku
bez po śre dnie go kon tak tu z pa to ge nem. Jed -
no cze śnie sre bro w po sta ci nie zjo ni zo wa nej –
Ag0 nie na ru sza na tu ral nej flo ry bak te ryj nej
skóry i je go dzia ła nie jest ogra ni czo ne wy łącz -
nie do po wierzch ni na skór ka. Czą stecz ki sre -
bra mi kro ni zo wa ne go nie mo gą prze nik nąć
przez skórę ludz ką. Ta ka wła ści wość 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 opi -
sa nym wła ści wo ściom sre bro mi kro ni zo wa ne
mo że być sto so wa ne w przy pad ku skóry ato -
po wej, kie dy nie moż na za sto so wać ko lo i do -
we go sre bra jo no we go czy na no sre bra.

Wła ści wo ści ce ra mi dów

Ce ra mi dy są na tu ral nym skła dni kiem li pi -
dów skóry, sta no wią głów ny skła dnik spo i wa
wy peł nia ją ce go prze strze nie mię dzy ko mór ko -
we w war stwie ro go wej na skór ka. Ich bio syn -
te za odby wa się w ko mór kach war stwy kol -
czy stej i ziar ni stej na skór ka, gdzie naj pierw po -
wsta je gli ko ce ra mid. W trak cie za cho dzą cych
w skórze prze mian en zy ma tycz nych odłą cza
się z je go czą st ki re szta cu kro wa, a w re zul ta -
cie, w naj bar dziej ze wnę trz nej war stwie ro go -
wej na skór ka, znaj du ją się przede wszy st kim
ce ra mi dy. Są one od po wie dzial ne za utrzy my -
wa nie pra wi dło wej spo i sto ści ko mórek, za ich
sprę ży stość, rów no wa gę wod ną i ochro nę
przed szko dli wy mi czyn ni ka mi ze wnę trz ny mi.
Sku tecz ność ta kiej ochron nej ba rie ry li pi do wej
ma le je z wie kiem, przez co ła twiej o wy su sze -
nie oraz sta ny za pal ne. Ma ją na to wpływRyc. 1. Struktura gąbczasta MicroSilver BG™.
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m.in.: prze mia ny hor mo nal ne, stres, za nie czy -
szcze nie śro do wi ska, pro mie nio wa nie UV.
Ce ra mi dy wraz z kwa sa mi tłu szczo wy mi
i cho le ste ro lem two rzą ba rie rę wod no-li pi do -
wą. Re gu lu ją rów nież prze ni ka nie skór ne (wo -
dy, ale tak że wszel kie go ty pu ko sme ty ków), co
obra zu ją Ryc. 2 i Ryc. 3[13].

W skład war stwy ro go wej na skór ka
wcho dzą rów nież m.in. kwas li no lo wy (LA)
i gam ma-li no le no wy (GLA). Obe cny w ce ra -
mi dach kwas li no lo wy za li cza ny jest do nie -
zbęd nych nie na sy co nych kwa sów tłu szczo -
wych (NNKT). Nie do bór kwa su li no lo we go
mo że być jed ną z przy czyn wy stę po wa nia trą -
dzi ku po spo li te go oraz po wsta wa nia za skór ni -
ków. Za bu rze nia zwią za ne z prze mia ną kwa -
su li no lo we go w gam ma-li no le no wy mo gą
tak że pro wa dzić do prze wle kłych sta nów za -
pal nych, a tak że sta no wić jed ną z przy czyn
wy stę po wa nia trą dzi ku po spo li te go.

Kwas li no lo wy ab sor bu je pro mie nio wa nie
UV, mo że być więc sto so wa ny ja ko na tu ral ny
filtr prze ciw sło necz ny[13]. Ni ska za war tość kwa -
sów ome ga-6 w die cie i nadmier na eks po zy cja
na pro mie nio wa nie UV przy czy nia ją się do de -
gra da cji struk tur spo i wa mię dzy ko mór ko we go
w war stwie ro go wej. Ba rie ra na skór ko wa zo -
sta je uszko dzo na, zwięk sza się utra ta wo dy.

Obe cny w wie lu pre pa ra tach z ce ra mi da mi
kwas li no lo wy sty mu lu je pra wi dło we funk cjo -
no wa nie ba rie ry ochron nej na skór ka, przy -
spie sza jej re ge ne ra cję oraz ob ni ża prze zna -
skór ko wą utra tę wo dy (TEWL). Sprzy ja to re -
duk cji sta nów za pal nych i po pra wie ogól ne go
wy glą du skóry. Z te go po wo du ce ra mi dy są
skła dni kiem wie lu środ ków ko sme tycz nych
wzmac nia ją cych kon dy cję wło sów i skóry.

Wła ści wo ści kwa su mle ko we go

Kwas mle ko wy za li cza się do gru py al fa-
-hy dro ksy kwa sów (AHA). Po wsta je w pro ce -
sie fer men ta cji cu kru mle ko we go oraz in nych
cu krów prze pro wa dza nej przez bak te rie
kwa su mle ko we go. Je go źródło to np. kwa -
śne mle ko, jo gurt, ki szo ne wa rzy wa czy owo -
ce. Kwas mle ko wy sto so wa ny ze wnę trz nie
ma dzia ła nie złu szcza ją ce, prze ciw sta rze nio -
we, na wil ża ją ce oraz nor ma li zu je pro ces ro -
go wa ce nia[14]. Za sto so wa nie kwa su mle ko we -
go za pew nia od po wie dnie pH ko sme ty ków,
funk cjo nu je ja ko kon ser want oraz śro dek
prze ciw trą dzi ko wy. Re gu la cja od no wy ko -
mór ko wej i pro ce su ro go wa ce nia spra wia, że
skóra wy glą da mło dziej i ma wy rów na ny ko -
lo ryt[15]. Kwas mle ko wy dzia ła oczy szcza ją co,
a tym sa mym odblo ko wu je po ry, za po bie ga -
jąc two rze niu się sta nów za pal nych, po wsta -

Ryc. 2. Schemat prawidłowego działania bariery
lipidowej skóry.

Ryc. 3. Schemat działania bariery lipidowej skóry
o obniżonym poziomie ceramidów.
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wa niu za skór ni ków czy wy kwi tów. Po za sto -
so wa niu kwa su mle ko we go skóra jest gład sza,
na wil żo na, a tak że do brze oczy szczo na[16]. 

Bel cu ra® emul sja w ae ro zo lu 
– cha rak te ry sty ka pre pa ra tu

Za war ta w pre pa ra cie for mu ła Mi cro Si lver
BG™ – mi kro ni zo wa ne sre bro o gąb cza stej
struk tu rze – zwięk sza po wierzch nię eks po zy cji
na po ten cjal ne pa to ge ny, a przy tym nie wni ka
przez skórę, dzia ła jąc wy łącz nie na jej po -
wierzch ni. Sre bro jo no we re a gu je z do stęp ny -
mi np. w po cie jo na mi chlor ko wy mi Cl, wsku -
tek cze go po wsta je chlo rek sre bra (AgCl),
który pod wpły wem sił Van der Wal sa two rzy
bar dzo du że sku pi ska czą stek, które mo gą gro -
ma dzić się pod skórą. Pod wpły wem świa tła
chlo rek sre bra roz kła da się i wy dzie la me ta licz -
ne sre bro o struk tu rze spo rych i nie jed no rod -
nych czą stek i w ten spo sób, przy dłu go trwa -
łym sto so wa niu pre pa ra tów z za war to ścią jo -
no we go sre bra i eks po zy cji sło necz nej, mo że
po wstać sre brzy ca. Z ko lei w przy pad ku for -
mu la cji za wie ra ją cych na no sre bro na no czą st ki
sre bra mo gą wni kać przez skórę, co skut ku je
ich nie do sta tecz nie dłu gim dzia ła niem na po -
wierzch ni skóry. Jed no cze śnie mo gą ku mu lo -
wać się w orga ni zmie i/lub dzia łać sy ste mo wo,
co jest zde cy do wa nie nie ko rzy st nym zja wi -
skiem. Dla te go re zer wu ar czą stek sre bra
w po sta ci nie zjo ni zo wa nej Ag0 wy da je się być
for mą naj bez piecz niej szą, do dat ko wo nie ob -
da rzo ne ła dun kiem czą st ki nie zmie nia ją fi zjo -
lo gicz ne go pH skóry i nie dzia ła ją na fi zjo lo gicz -
ną flo rę bak te ryj ną. Bel cu ra® emul sja w ae ro -
zo lu dzia ła na podraż nio ną skórę w dwo ja ki
spo sób – zmniej sza stan za pal ny i wy ka zu je
dłu gie dzia ła nie an ty bak te ryj ne, jed no cze śnie
do star cza jąc sub stan cji sty mu lu ją cych re ge ne -
ra cję skóry. Za war te w pre pa ra cie skła dni ki ak -
tyw ne, ta kie jak ce ra mi dy III, wzmac nia ją ba rie -
rę li pi do wą. Z ko lei gli ce ry na i mle czan na wil -
ża ją skórę. Dzię ki tak do bra nym skła dni kom
w pro duk cie Bel cu ra® podraż nio na w prze bie -
gu za bie gów me dy cy ny este tycz nej skóra

szyb ko się re ge ne ru je i odzy sku ję swo ją na tu -
ral ną ba rie rę.

Pre pa rat Bel cu ra® emul sja w ae ro zo lu jest
wy ko rzy sty wa ny w pie lę gna cji der ma toz za pal -
nych. Dzię ki wiel ko ści za war tych w pre pa ra cie
czą ste czek sre bra nie prze ni ka do war stwy ro -
go wej skóry. Jest to bez piecz ny oraz sku tecz ny
śro dek o dłu go trwa łym efek cie dzia ła nia. 

Wy ni ki te stów do wo dzą, że re gu lar ne
miej sco we sto so wa nie pre pa ra tów z for mu łą
Mi cro Si lver BG™ zmniej sza in ten syw ność
ob ja wów ato po we go za pa le nia skóry[17-19].
Wy so ką sku tecz ność sre bra mi kro ni zo wa ne -
go po twier dzo no tak że m.in. w ob ser wa cji,
którą ob ję to 20 pa cjen tów cier pią cych na
ato po we za pa le nie skóry (krem z 0,1% Mi -
cro Si lver BG™) oraz w ob ser wa cji z za sto so -
wa niem emul sji na wil ża ją cej z 0,2% Mi cro Si -
lver BG™, którą ob ję to z ko lei 24 pa cjen tów
cier pią cych tak że na ato po we za pa le nie
skóry. Oce nia no rów nież 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 te -
ście 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)[20].

Pod su mo wa nie

Naj więk szą za le tą ko sme ceu ty ków za wie -
ra ją cych sre bro jest ich dzia ła nie na wil ża ją ce,
bak te rio-, wi ru so- i grzy bo bój cze oraz ue la -
stycz nia ją ce skórę. Me ta licz ne, nie zjo ni zo wa -
ne, mi kro ni zo wa ne sre bro o gąb cza stej struk -
tu rze zwięk sza powierzch nię eks po zy cji na
po ten cjal ne pa to ge ny, a dzię ki roz mia ro wi 10
�m nie wni ka przez skórę, tyl ko dzia ła na jej
po wierzch ni. Taka po stać nie zjo ni zo wa na sre -
bra jest naj bez piecz niej sza, bo nie zmie nia fi -
zjo lo gicz ne go pH skóry i nie dzia ła na fi zjo lo -
gicz ną flo rę bak te ryj ną. 

Na le ży pod kre ślić istot ne sty mu lu ją co-re -
ge ne ra cyj ne dzia ła nie również mle cza nu
wap nia, kwa su mle ko we go i ce ra mi dów III na



ko mór ki skóry. Kombinacja tych substancji
za pew nia opty mal ne na wil że nie w przy pad ku
su chej i podraż nio nej skóry dzię ki po łą cze niu
hy dro fi lo wych i hy dro fo bo wych emo lien tów.
Bar dzo sil ne sub stan cje hy dro fi lo we, jak mle -
czan i gli ce ry na, ab sor bu ją czą stecz ki wo dy
i za pew nia ją skórze na tu ral ne na wil że nie.
Z ko lei hy dro fo bo we li pi dy two rzą po wło kę
ochron ną na po wierzch ni skóry, która mi ni -
ma li zu je od pa ro wa nie wil go ci. To za po bie ga
prze zna skór ko wej utra cie wo dy (TEWL)
i po zwa la skórze szyb ko odbu do wać jej na tu -
ral ną ba rie rę. Po nad to ce ra mi dy III wspie ra ją
na tu ral ny wzrost ko mórek skóry, co po zwa -
la przy wrócić jej od po wie dnią struk tu rę. 

Bel cu ra® cha rak te ry zu je się rów no mier -
ną dys per sją roz py la nia, dzię ki cze mu moż li -
we jest na ło że nie na okre ślo ną po wierzch nię
skóry okre ślo nej po rcji emul sji. Za sto so wa -
nie pre pa ra tu eli mi nu je dys kom fort przy
wsma ro wy wa niu/na kła da niu pre pa ra tu na
podraż nio ną za bie giem skórę i jed no cze śnie
wią że się z du żą wy daj no ścią pro duk tu.
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