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Ba rie rę war stwy ro go wej na skór ka
two rzą kor ne o cy ty wy peł nio ne cy to ke ra ty -
na mi i na tu ral nym czyn ni kiem na wil ża ją cym
NMF, a spo jo ne ce men tem mię dzy ko mór -
ko wym. Ba rie ra war stwy ro go wej two rzo -
na jest pod czas pro ce su ke ra ty ni za cji na -
skór ka. Ke ra ty ni za cja na skór ka jest ści śle re -
gu lo wa nym ge ne tycz nie pro ce sem, pod -
czas które go ke ra ty no cy ty na skór ka tra cą
zdol ność do pro li fe ra cji, zmie nia ją kształt,
tra cą/two rzą nie które struk tu ry we wnątrz -
ko mór ko we, zmie nia ją skład bło ny ko mór -
ko wej oraz syn te zu ją licz ne skła dni ki biał ko -
we (fi la gry na) i li pi do we (skła dni ki ce men tu
mię dzy ko mór ko we go). Na pro ces ke ra ty -
ni za cji na skór ka wpły wa tak że wie le czyn ni -
ków za rów no we wnątrz po chod nych, jak
i ze wną trz po chod nych. Do naj waż niej -
szych czyn ni ków we wnątrz po chod nych za -
li cza się m.in.: pra wi dło we uwo dnie nie
warstw skóry, pH skóry, pra wi dło we stę -
że nie jo nów wap nia, cy to kin i czyn ni ków
wzro stu oraz wi ta min i mi kro e le men tów;
do ze wną trz po chod nych z ko lei: styl ży cia

(die ta, używ ki), wpływ czyn ni ków śro do wi -
sko wych (głów nie pro mie nio wa nia ultra fio -
le to we go) oraz wła ści wą pie lę gna cję uwa -
run ko wa ną ro dza jem skóry/ce ry.

Za sa dni czo wy róż nia się czte ry ro dza -
je ce ry: nor mal ną, su chą, tłu stą i mie sza ną.
Na ro dzaj ce ry wpły wa ją przede wszy st kim
uwa run ko wa nia ge ne tycz ne, hor mo nal ne
oraz wie le czyn ni ków ze wną trz po chod -
nych (die ta, wa run ki śro do wi sko we, nie -
pra wi dło wo do bra ne ko sme ty ki). Wpływ
czyn ni ków ze wną trz po chod nych ma zna -
czą cy udział w po wsta wa niu tzw. skóry/ce -
ry na czy nio wej i wraż li wej. Za rów no skóra
su cha, jak i na czy nio wa oraz wraż li wa wy -
ma ga ją sta ran nie do bra nych ko sme ty ków
i za bie gów ko sme tycz nych. Głów ny mi ce -
la mi pie lę gna cji tych ro dza jów skór/cer jest
ochro na przed wpły wem szko dli wych
czyn ni ków śro do wi sko wych (głów nie
ochro na przed pro mie nio wa niem sło necz -
nym), na wil ża nie i wzmac nia nie funk cji ba -
rie ro wych skóry. Ce le te sta no wią tak że
głów ne dzia ła nia pie lę gna cji ce ry doj rza łej.

Skóra czło wie ka cha rak te ry zu je się bu do wą war stwo wą, a w jej skład
wcho dzi wie le ty pów ko mórek. Pra wi dło wa bu do wa i funk cjo no wa nie ko -
mórek skóry wa run ku je pra wi dło wą bu do wę i funk cje skóry ja ko na rzą -
du. Jed ną z naj waż niej szych funk cji skóry są funk cje ochron ne. Uwa run -
ko wa ne są one m.in. wy two rze niem ba rie ry war stwy ro go wej na skór ka.
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Ce rę doj rza łą mo gą tak że cha rak te ry zo wać
ob ja wy kli nicz ne cha rak te ry stycz ne dla fo -
to sta rze nia skóry (sta rze nie skóry spo wo -
do wa ne prze wle kłym dzia ła niem pro mie -
nio wa nia ultra fio le to we go).

Pręż nie roz wi ja ją ca się ko sme to lo gia
do star cza co raz wię cej moż li wo ści po pra -
wy wy glą du skóry. Bez u stan nie po ja wia ją
się no we pro duk ty, opar te o naj now sze
osią gnię cia na u ki oraz tech no lo gie. Wie le
z me tod i tech nik po pra wy wy glą du skóry
(re duk cja zmar szczek, re duk cja prze bar -
wień, po pra wa na wil że nia i ela stycz no ści
skóry) uszka dza tyl ko na skórek lub na -
skórek i skórę wła ści wą. Pie lę gna cja skóry
po za bie gach złu szcza nia (che micz ne go,
me cha nicz ne go, fi zycz ne go) i fo to odm ła -
dza nia (la se ro we go i z za sto so wa niem im -
pul so we go źródła świa tła IPL) wy ma ga
ochro ny skóry przed pro mie nio wa niem
ultra fio le to wym, na wil ża nia i wzmac nia nia
funk cji ba rie ro wych nie tyl ko w ce lu osta -
tecz nej po pra wy jej wy glą du (re duk cja
zmar szczek, prze bar wień), ale przede
wszy st kim, aby za pew nić pra wi dło we wa -
run ki go je nia skóry po jej uszko dze niu. 

Funk cje ba rie ro we skóry

Skóra skła da się z wie lu warstw, bu du -
je ją wie le ty pów ko mórek i speł nia waż ne
dla orga ni zmu funk cje. Od dzie la wnę trze
orga ni zmu od śro do wi ska ze wnę trz ne go,
a jed no cze śnie za pew nia kon takt ustro ju
z oto cze niem. Skła da się z trzech warstw:
na skór ka, skóry wła ści wej oraz tkan ki pod -
skór nej, która for mal nie nie wcho dzi
w skład skóry, ale jest z nią ści śle zwią za na
za rów no ana to micz nie, jak i czyn no ścio -
wo[1]. Każ da z warstw skóry peł ni okre ślo -
ne funk cje bio lo gicz ne, wa run ku jąc pra wi -
dło we funk cjo no wa nie skóry ja ko na rzą   -
du[2-4,6,7]. Po wierzch nia skóry wy no si oko ło 
1,5-2 m2 [5,10]. Gru bość za le ży od jej lo ka li -
za cji, w oko li cach po wiek wy no si oko ło 

0,5 mm, na pode szwach stóp na to miast,
gdzie skóra jest naj grub sza, do cho dzi do 5
mm. Naj bar dziej zmien na jest gru bość na -
skór ka, który pod wpły wem po wta rza ją -
cych się i dłu go trwa ją cych bodź ców me -
cha nicz nych mo że gru bieć bar dzo znacz -
nie, zwła szcza w obrę bie dło ni i pode szew.
Rów nież znacz nym wa ha niom ule ga gru -
bość pod ściół ki tłu szczo wej[8,11]. W skórze
roz mie szczo ne są licz ne przy dat ki: mie szki
wło so we, gru czo ły po to we ekry no we
i apo kry no we, gru czo ły ło jo we, gru czo ły
mle ko we, pa znok cie, a tak że na czy nia
krwio no śne, lim fa tycz ne i za koń cze nia ner -
wo we. Po wierzch nia skóry po kry ta jest
ochron nym pła szczem wod no-li pi do wym.
W oko li cach na tu ral nych otwo rów cia ła
skóra prze cho dzi w bło ny ślu zo we[1,9,11].
Skóra ja ko organ łą czą cy śro do wi sko we -
wnę trz ne z ze wnę trz nym peł ni wie le istot -
nych funk cji, głów nie ochron nych. Funk cje
ochron ne skóry dzie li się na bier ne i ak tyw -
ne. Funk cje bier ne wy ni ka ją ce z jej bu do wy
i struk tu ry obej mu ją ochro nę przed: prze z -
na skór ko wą utra tą wo dy TEWL (ang. tran -
se pi der mal wa ter loss), dzia ła niem sub stan cji
che micz nych i czyn ni ków fi zycz nych, wni -
ka niem drob no u stro jów, bodź ca mi me cha -
nicz ny mi (ucisk, ude rze nia i tar cie) oraz ter -
mo i zo la cję. Funk cje ak tyw ne skóry, wy ni -
ka ją ce z re ak cji na bodź ce z ze wnątrz obej -
mu ją: ochro nę przed mi kro or ga ni zma mi
(skór ny układ od por no ścio wy SIS, ang. skin
im mu ne sy stem), wchła nia nie okre ślo nych
sub stan cji czyn nych, re gu la cję krą że nia krwi
i ter mo re gu la cję, per cep cję bodź ców,
ochro nę przed pro mie nio wa niem ultra fio -
le to wym (me la no ge ne za), re gu la cję go spo -
dar ki wod no-elek tro li to wej, re gu la cję go -
spo dar ki wi ta mi no wej i li pi do wej oraz funk -
cje wy dziel ni cze. Skóra od gry wa za tem
istot ną ro lę w utrzy ma niu ho me o sta zy
orga ni zmu[7,8,9,11-14].

Na skórek sta no wi naj bar dziej ze wnę -
trz ną war stwę skóry. Jest na błon kiem wie -
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lo war stwo wym pła skim ro go wa cie ją cym,
w skład które go wcho dzą war stwy: pod -
staw na, kol czy sta, ziar ni sta i zro go wa cia ła
(ro go wa, skła da ją ca się z war stwy zbi tej
stra tum com pac tum oraz war stwy złu -
szcza ją cej się stra tum di sy unc tum). Na -
skórek nie po sia da na czyń krwio no śnych
i lim fa tycz nych. Ke ra ty no cy ty, ko mór ki na -
błon ko we sta no wią 90-95% wszy st kich
ko mórek na skór ka. Ke ra ty no cy ty po szcze -
gól nych warstw na skór ka róż nią się za a -
wan so wa niem pro ce su ro go wa ce nia (ke ra -
ty ni za cji)[7,15,16]. Ke ra ty ni za cja to ge ne tycz nie
za pro gra mo wa ny, ści śle re gu lo wa ny pro -
ces, obej mu ją cy wie le mor fo lo gicz nych
i me ta bo licz nych zmian w ke ra ty no cy tach,
tj.: pro li fe ra cję, dy fe ren cja cję, mi gra cję,
apop to zę i eks fo lia cję (złu szcza nie)[17-20].

Efek tem ke ra ty ni za cji na skór ka jest wy -
two rze nie ke ra ty no cy tu war stwy ro go wej
(tzw. kor ne o cy tu). Kor ne o cy ty war stwy ro -
go wej (zro go wa cia łej) są mar twy mi ko -
mór ka mi, których wnę trze wy peł nio ne jest
ke ra ty na mi (cy to ke ra ty na mi) i na tu ral nym
czyn ni kiem na wil ża ją cym NMF (ang. na tu -
ral mo i stu ri zing fac tor). Kor ne o cy ty spo jo ne
są ce men tem mię dzy ko mór ko wym, two -
rząc ba rie rę war stwy ro go wej. Cy to ke ra ty -
no we fi la men ty po śre dnie ke raty no cy tów
po szcze gól nych warstw na skór ka róż nią się
ma są czą stecz ko wą (biał ka mar ke ro we ke -
ra ty ni za cji), sta no wiąc pod sta wę cy to szkie -
le tu[21,23]. 

Ke ra ty ny sta no wią ochro nę przed
czyn ni ka mi ze wnę trz ny mi, za rów no me -
cha nicz ny mi, jak i che micz ny mi i fi zycz ny mi.
Chro nią m.in. przed pro mie nio wa niem
ultra fio le to wym, za nie czy szcze nia mi śro do -
wi ska, ab sor bu ją wie le sub stan cji che micz -
nych[16,22]. Ke ra ty ny wią żą rów nież wo dę,
two rząc tym sa mym ba rie rę ochron ną
przed odwo dnie niem ustro ju. Istot ne zna -
cze nie ma tak że współ dzia ła nie bia łek ke ra -
ty no wych ze skła dni ka mi na tu ral ne go czyn -
ni ka na wil ża ją ce go (NMF). NMF jest mie -

sza ni ną róż no rod nych związ ków o ni skiej
ma sie czą stecz ko wej roz pu szczal nych
w wo dzie i ją wią żą cych. W skład NMF
wcho dzą m.in.: ami no kwa sy, pi ro li do no wy
kwas kar bo ksy lo wy (PCA), mocz nik, mle -
cza ny, amo niak, kwas mo czo wy, licz ne jo -
ny nie o rga nicz ne i so le orga nicz ne. Nie -
które ze skła dni ków NMF (ami no kwa sy,
PCA) po wsta ją pod czas ke ra ty ni za cji z pro -
te o li zy biał ka pro fi la gry ny[15,16,17,23].

Spe cy ficz na in te rak cja mię dzy ke ra ty na -
mi a NMF w kor ne o cy tach, pro wa dzi do
zwięk sze nia ela stycz no ści i po pra wy funk cji
skóry – do brze uwo dnio ne ke ra ty ny są pla -
stycz ne, a kor ne o cy ty za wie ra ją ce do sta -
tecz ne ilo ści wo dy wpły wa ją na ję dr ność
i gład kość skóry[16]. Kor ne o cy ty cha rak te ry -
zu ją się tak że spe cy ficz ną bu do wą bło ny
ko mór ko wej (ko per ty kor ne o cy tu). Ko per -
ta kor ne o cy tu zbu do wa na jest z dwóch
warstw: we wnę trz nej, skła da ją cej się
przede wszy st kim z biał ka lo ry kry ny, oraz
ze wnę trz nej, w skład której wcho dzi głów -
nie biał ko in wo lu kry na. Dzię ki obe cno ści
ko per ty oraz wy peł nia ją cym wnę trze ko -
mór ki fi la men tom po śre dnim ke ra ty no -
wym, kor ne o cyt sta no wi sztyw ną, wy trzy -
ma łą kon struk cję, utrzy mu ją cą swój cha rak -
te ry stycz ny pła ski kształt[16,20]. Kor ne o cy ty
war stwy ro go wej zbi tej spo jo ne są ze so bą
ce men tem mię dzy ko mór ko wym. Ma on
zor ga ni zo wa ną bu do wę cie kło kry sta licz ną
skła da ją cą się z na prze mien nie uło żo nych
warstw po lar nych li pi dów, przedzie lo nych
ob sza ra mi wo dy. Skład li pi dów jest tak do -
bra ny, że two rze nie struk tu ry cie kło kry sta -
licz nej na stę pu je sa mo rzut nie. Głów ną ro lę
w two rze niu cie kło kry sta licz nej struk tu ry
ce men tu mię dzy ko mór ko we go war stwy
ro go wej od gry wa ją ce ra mi dy (40%), po zo -
sta łe skła dni ki (ste ro le i ich po chod ne, wol -
ne kwa sy tłu szczo we, wę glo wo do ry) peł -
nią funk cję po moc ni czą[2,24]. W wy ni ku dzia -
ła nia en zy mów pro te o li tycz nych na stę pu je
en zy ma tycz na de gra da cja skła do wych 
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kor ne o de smo so mów, co w re zul ta cie pro -
wa dzi do ich od dzie le nia i złu szcze nia
w ob sza rze war stwy złu szcza ją cej się (stra -
tum di sjunc tum). Po zwa la to na za cho wa nie
sta łej gru bo ści war stwy ro go wej[18]. Re szt ki
li pi dów ce men tu mie sza ją się z wy dzie li ną
gru czo łów ło jo wych i po to wych, two rząc
płaszcz wod no-li pi do wy skóry[2,9,11,24]. War -
stwa ro go wa utwo rzo na jest z pła skich ko -
mórek, uło żo nych jed na na dru giej war -
stwa mi z cien ką war stwą li pi dów mię dzy -
ko mór ko wych, stąd też czę sto po rów ny -
wa na jest do mu ru z ce gieł. Jej bu do wa jest
efek tem zmian za cho dzą cych w trak cie doj -
rze wa nia ke ra ty no cy tów pod czas ich wę -
drów ki ku po wierzch ni. Prze mia ny te są
dość zło żo ne, lecz ogra ni cza ją się do czte -
rech klu czo wych pro ce sów: wy two rze nia
kor ne o cy tu i je go otocz ki (ko per ty), syn te -
zy na tu ral ne go czyn ni ka na wil ża ją ce go,
skła dni ków ce men tu mię dzy ko mór ko we go
oraz złu szcze nia ko mórek[12]. Kon tro lo wa na
en zy ma tycz na de gra da cja kor ne o de smo so -
mów umoż li wia fi zjo lo gicz ne złu szcza nie
mar twych kor ne o cy tów war stwy zro go wa -
cia łej. Pra wi dło wy pro ces ke ra ty ni za cji
(orto ke raz to za) za pew nia pra wi dło wą bu -
do wę war stwy zro go wa cia łej na skór ka,
a tym sa mym ochro nę przed nadmier ną
prze zna skór ko wą utra tą wo dy (TEWL)
oraz wni ka niem do orga ni zmu m.in. róż -
nych związ ków che micz nych[2,4,7,15]. 

Oprócz ko mórek na błon ko wych – ke -
ra ty no cy tów, w skład na skór ka wcho dzą
tak że ko mór ki Lan ge rhan sa, od po wie dzial -
ne za re ak cje im mu no lo gicz ne, me la no cy ty
(ko mór ki barw ni ko we) oraz ko mór ki neu -
ro en do kry no we Mer kla[3,4,7]. 

Na skórek spo czy wa na bło nie pod -
staw nej, która od dzie la go od skóry wła ści -
wej. Skóra wła ści wa, wpu kla jąc się do na -
skór ka, two rzy bro daw ki skóry, zaś na -
skórek, wpu kla jąc się do skóry wła ści wej,
two rzy so ple na skór ko we, z ko lei prze bieg
gra ni cy skór no-na kór ko wej jest fa li sty. 

W skórze wła ści wej wy róż nia się war stwę
bro daw ko wa tą, zlo ka li zo wa ną bez po śre -
dnio pod na skór kiem, skła da ją cą się z roz -
mie szczo nych w nie u po rząd ko wa ny spo -
sób włókien ko la ge no wych, głów nie ty pu
III. War stwa sia tecz ko wa ta skóry wła ści wej
zbu do wa na jest z gru bych włókien ko la ge -
no wych, głów nie ty pu I, uło żo nych rów no -
le gle do po wierzch ni skóry. Biał ka ko la ge -
no we, ela sty na two rzą ca włók na sprę ży ste
oraz gli ko zo a mi no gli ka ny (kwas hia lu ro no -
wy) i pro te o gli ka ny (głów nie siar cza ny he -
pa ra nu i siar cza ny der ma ta nu) sta no wią
ma cierz po za ko mór ko wą tkan ki łącz nej
skóry wła ści wej, w której za ko twi czo ne są
ko mór ki, głów nie fi bro bla sty[3,4,11]. 

Tkan ka tłu szczo wa wcho dzą ca w skład
tkan ki pod skór nej wraz ze szkie le tem
chrzę st no-ko st nym nada je ze wnę trz ny
kształt po wło kom skór nym. Tkan ka pod -
skór na łą czy skórę wła ści wą z głę biej po ło -
żo ny mi struk tu ra mi (po wię zia mi, ścię gna -
mi, mię śnia mi i ko ść mi), amor ty zu je bodź -
ce me cha nicz ne, sta no wi war stwę ter mo i -
zo la cyj ną. Tria cy lo gli ce ro le wy peł nia ją ce
adi po cy ty sta no wią re zer wę ener ge tycz ną
ustro ju, ko mór ki tłu szczo we syn te zu ją
estro ge ny, a ścia ny ko mór tłu szczo wych
two rzą ru szto wa nie, wzdłuż które go ku
po wierzch ni bie gną na czy nia krwio no śne
i ner wy[2,3,4].

Ro dza je skóry/ce ry

Pra wi dło we funk cjo no wa nie i wy gląd
skóry ja ko na rzą du uwa run ko wa ne są nie
tyl ko pra wi dło wą bu do wą i funk cjo no wa -
niem po szcze gól nych warstw skóry i jej
przy dat ków (głów nie gru czo łów ło jo wych
i po to wych), ale rów nież pra wi dło wą jej
pie lę gna cją. Skórę twa rzy, szyi i de kol tu na -
zy wa się ce rą. Ro dzaj ce ry wa run ku ją m.in.
pre dy spo zy cje ge ne tycz ne, funk cjo no wa nie
ukła du hor mo nal ne go (estro ge ny i an dro -
ge ny), płeć, wiek i styl ży cia. Wy róż nia się
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czte ry pod sta wo we ro dza je ce ry: nor mal -
ną, su chą, tłu stą i mie sza ną. Pra wi dło wa
dia gno sty ka ro dza ju skóry twa rzy, szyi i de -
kol tu nie tyl ko wa run ku je pra wi dło wy do -
bór ko sme ty ków i pro fe sjo nal nych za bie -
gów (pie lę gna cyj nych i upięk sza ją cych), ale
tak że po zwa la na wspo ma ga nie le cze nia
nie których der ma toz (trą dzik po spo li ty, trą -
dzik różo wa ty, ato po we za pa le nie skóry,
łu szczy ca). Co raz czę st szym zja wi skiem jest
wy stę po wa nie skóry/ce ry wraż li wej i na -
czy nio wej. Ist nie je tak że wie le sta nów
skóry (np. skóra odwo dnio na), które czę -
sto są wy ni kiem nie pra wi dło wej pie lę gna cji.
Ce ra doj rza ła mo że być ce rą su chą, tłu stą,
mie sza ną, na czy nio wą, wraż li wą, odwo -
dnio ną[7,9,11,25].

Ce ra nor mal na to ce ra wy stę pu ją ca
przede wszy st kim u dzie ci. U osób do ro -
słych ten ro dzaj ce ry wy stę pu je spo ra dycz -
nie. Ce ra ta jest gład ka, ję dr na, na pię ta, do -
brze odży wio na, lek ko różo wa, ma to wa,
bez żad nych de fek tów. Ce ra nor mal na jest
wol na od uszko dzeń zwią za nych z nie pra -
wi dło wą pie lę gna cją czy złym wpły wem
śro do wi ska, do brze to le ru je zmia ny tem -
pe ra tu ry i wil got no ści oto cze nia, pra wi dło -
wo re a gu je na więk szość pro duk tów pie lę -
gna cyj nych[7,8,9,11,25].

Gład kość wy ni ka z pra wi dło wo zbu do -
wa nej i pra wi dło wo funk cjo nu ją cej war stwy
zro go wa cia łej na skór ka (ke ra ty no cy ty),
a sprę ży stość – z pra wi dło we go funk cjo no -
wa nia fi bro bla stów, ukła du włókien ko la ge -
no wych i ela sty no wych, za nu rzo nych
w ma cie rzy po za ko mór ko wej tkan ki łącz nej
skóry wła ści wej. Rów no mier ne za bar wie -
nie skóry jest uwa run ko wa ne wła ści wym
funk cjo no wa niem me la no cy tów i na czyń
krwio no śnych splo tu podbro daw ko we go.
Na pię cie skóry za le ży nie tyl ko od uwo d -
nie nia skóry wła ści wej, ale tak że od pra wi -
dło wej bu do wy ko mórek war stwy zro go -
wa cia łej i wła ści we go skła du ich oto cze nia
(NMF, ce ment mię dzy ko mór ko wy), zdol -

ne go do wią za nia wo dy[3,4,7,8,11]. Ce ra ta do -
brze to le ru je za bie gi ko sme tycz ne sto su ją -
ce sub stan cje che micz ne (m.in. pe e lin gi
che micz ne), za bie gi me cha nicz ne i fi zy kal -
ne. Ko sme ty ki prze zna czo ne dla ce ry nor -
mal nej po win ny za wie rać ochron ne fil try
prze ciw sło necz ne (an ty-UVA i an ty-UVB),
sub stan cje utrzy mu ją ce pra wi dło we na wil -
że nie skóry i odbu do wu ją ce płaszcz wod -
no-li pi do wy skóry[11].

Ce ra tłu sta to skóra, która cha rak te ry -
zu je się nadmier ną ak tyw no ścią gru czo łów
ło jo wych. Wy stę pu je głów nie u osób mło -
dych w wie ku doj rze wa nia, choć co raz
czę ściej do ty czy rów nież osób w wie ku
doj rza łym. U osób z ce rą tłu stą mo że dojść
do roz wo ju ce ry trą dzi ko wej, gdzie obok
za bu rzeń zwią za nych z nadmier ną ak tyw -
no ścią gru czo łów ło jo wych ob ser wu je się
za bu rze nia ke ra ty ni za cji, nadmier ny roz wój
pa to gen nych mi kro or ga ni zmów oraz lo kal -
ne sta ny za pal ne[7,26-31]. Cha rak te ry stycz ny mi
ce cha mi ce ry tłu stej są sza ra wy ko lo ryt
zwią za ny z po gru bie niem na skór kiem,
które mu to wa rzy szą do dat ko wo prze bar -
wie nia, czę sto ty pu po trą dzi ko we go, wy -
dzie la ne na po wierzch nię se bum jest od -
po wie dzial ne za efekt bły szcze nia skóry.
Skóra tłu sta jest czę sto sła bo ukrwio na.
Czę sto obe cne są tak że za skór ni ki otwar te,
wi docz ne w po sta ci czar nych punk tów
w miej scu uj ścia mie szka wło so we go na
po wierzch ni skóry oraz za skór ni ki za mknię -
te wi docz ne ja ko grud ki[7,11,27,28,30,31].

Ko sme ty ki sto so wa ne w pie lę gna cji ce -
ry tłu stej po win ny wy ka zy wać dzia ła nie na -
wil ża ją ce (sub stan cje oklu zyj ne hy dro fi lo -
we: kwas hia lu ro no wy, chi to zan, ko la -
gen/hy dro li za ty ko la ge nu, sub stan cje ni sko -
czą stecz ko we: so le kwa su pi ro li do no kar -
bo ksy lo we go PCA, mocz nik, kwas mle ko -
wy/mle cza ny). Po nad to waż ne jest sto so -
wa nie ko sme ty ków za wie ra ją cych sub stan -
cje ak tyw ne wy ka zu ją ce dzia ła nie se bo sta -
tycz ne (związ ki cyn ku, kwas aze la i no wy, 
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pi ry do ksy na, eks trakt z droż dży, eks trakt
z zia ren lnu, re ti no i dy: re ti nol, re ti nal, pal -
mi ty nian re ti ny lu, glin ka zie lo na), dzia ła nie
bak te rio sta tycz ne: ole jek z drze wa her ba -
cia ne go, ru mia nek, eks trak ty z ko ry wierz -
by bia łej (kwas sa li cy lo wy), z mącz ni cy le -
kar skiej, na giet ka, szał wi, me li sy. Zmniej -
sze nie gru bo ści war stwy ro go wej na skór ka
za pew nią sub stan cje o dzia ła niu ke ra to li -

tycz nym: kwas gli ko lo wy, kwas mig da ło wy,
kwas sa li cy lo wy, kwas aze la i no wy, kwas pi -
ro gro no wy, a dzia ła nie ła go dzą ce i prze -
ciw za pal ne wy cią gi z: lu kre cji (gla bry dy na),
ru mian ku (al fa-bi sa bo lol), krwaw ni ka (che -
ma zu len), alo e su, zie lo nej her ba ty, alg, na -
giet ka (alan to i na), a tak że alan to i na i D-pan -
te nol. Waż ne jest tak że dzia ła nie ma tu ją ce
(po pra wa wy glą du, zmniej sze nie bły szcze -
nia skóry) za pew nia ne przez glin ki i si li ko ny
oraz ha mo wa nie pro ce sów utle nia nia li pi -
dów se bum (ogra ni cze nie uwal nia nia sub -
stan cji draż nią cych) przez sto so wa nie an ty -
o ksy dan tów[7,8,9,27]. 

Ce ra mie sza na to ce ra cha rak te ry zu ją -
ca się obe cno ścią ob sza rów tłu stych (stre fa
T – czo ło, nos, bro da) oraz ob sza rów nor -
mal nych lub czę ściej su chych. Jest to ro dzaj
ce ry trud nej do pie lę gna cji, gdyż wy ma ga
re gu la cji funk cjo no wa nia gru czo łów ło jo -
wych w oko li cach ło jo to ko wych z jed no -
cze snym na wil ża niem oko lic su chych. 
Ce ra ta czę sto wy stę pu je u osób doj rza -
łych[7,8,9,11,25,27]. 

Skóra su cha, wraż li wa i na czy nio wa
ja ko efekt za bu rze nia ba rie ry 
war stwy ro go wej na skór ka 

Pre dy spo zy cje ge ne tycz ne oraz wpływ
wie lu czyn ni ków we wnątrz i ze wną trz po -
chod nych mo gą pro wa dzić do po wsta wa -
nia skóry su chej, wraż li wej i na czy nio wej.
Ce chą wspól ną cha rak te ry zu ją cą te ro dza je
skóry/ce ry są za bu rze nia bu do wy i/lub
funk cjo no wa nia ba rie ry war stwy ro go wej
na skór ka. 

Ce ra su cha jest cien ka, de li kat na, ma -
to wa, ja sno różo wa, ma ło ela stycz na, czę -
sto łu szczy się. Cha rak te ry zu je się wcze -
snym wy stę po wa niem zmar szczek mi micz -
nych (głów nie wo kół oczu, tzw. ku rze łap -
ki – ok. 20 r.ż.). Ła two ule ga uszko dze niu
wsku tek dzia ła nia czyn ni ków at mo sfe rycz -
nych i nie pra wi dło wo do bra nych pro duk -
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tów pie lę gna cyj nych. U osób z ce rą su chą
czę sto wy stę pu ją su biek tyw ne od czu cia
ścią ga nia skóry, mro wie nia i świą du, z czę -
stym miej sco wym za czer wie niem[7,16].

Skóra/ce ra su cha mo że po wsta wać na
sku tek uwa run ko wań za rów no we wnątrz,
jak i ze wną trz po chod nych. Do we wnątrz -
po chod nych przy czyn po wsta wa nia ce ry
su chej za li cza się: wro dzo ną dys funk cję na -
skór ko wej ba rie ry ochron nej, dys funk cję
ba rie ry na skór ka zwią za ną z wie kiem, wro -
dzo ną skłon ność do wy stę po wa nia skóry
z to wa rzy szą cą wraż li wo ścią (w ato po wym
za pa le niu skóry, wy pry sku kon tak to wym)
lub wro dzo ne za bu rze nia wy dzie la nia ło ju.
Do czyn ni ków ze wną trz po chod nych, które
mo gą na si lać su chość skóry po przez wpływ
na funk cjo no wa nie ba rie ry ochron nej na -
skór ka, za li cza się: pro mie nio wa nie ultra fio -
le to we (na tu ral ne – sło necz ne i sztucz ne –
so la ria), ni ską wil got ność oto cze nia, mróz.
Su chość skóry mo gą tak że za o strzać: nie -
wła ści wa pie lę gna cja, czyn ni ki che micz ne
(de ter gen ty, środ ki my ją ce), nie pra wi dło wy
styl ży cia (die ta ubo ga w wi ta mi ny, nie -
zbęd ne nie na sy co ne kwa sy tłu szczo we –
NNKT, mi kro e le men ty, za bu rze nia rów -
no wa gi wod no-elek tro li to wej). Su chość
skóry jest czę sto tak że ob ja wem cho rób
wy ni szcza ją cych (no wo two ry) i me ta bo licz -
nych (cu krzy ca)[7,16,32-36]. 

W pie lę gna cji ce ry su chej sto su je się
przede wszy st kim sub stan cje na wil ża ją ce,
sub stan cje zmięk cza ją ce (emo lien ty) oraz
nie zbęd ne nie na sy co ne kwa sy tłu szczo we
(NNKT). Naj czę ściej sto so wa ny mi sub stan -
cja mi na wil ża ją cy mi ko sme ty ków są 
sub stan cje oklu zyj ne hy dro fi lo we (kwas hia -
lu ro no wy, ko la gen i je go hy dro li za ty, ela sty -
na i jej hy dro li za ty, chi to zan), sub stan cje hy -
dro fo bo we bło no twór cze (wa ze li na, pa ra fi -
na, eu ce ry na, al ko ho le tłu szczo we, wo ski),
ni s ko czą stecz ko we sub stan cje na wil ża ją ce
(PCA i je go so le, kwas mle ko wy i je go so le,
mocz nik, gli ce rol, żel z alo e su) oraz sub -

stan cje mo dy fi ku ją ce skład li pi dów ce men tu
mię dzy ko mór ko we go (kwa sy tłu szczo we,
w tym nie zbęd ne nie na sy co ne kwa sy tłu -
szczo we, ce ra mi dy, fo sfo li pi dy, le cy ty ny,
cho le ste rol i je go estry). Emo lien ta mi na zy -
wa się pre pa ra ty do sto so wa nia ze wnę trz -
ne go, o wła ści wo ściach na wil ża ją cych i na -
tłu szcza ją cych, których za da niem jest odbu -
do wa uszko dzo nej ba rie ry na skór ko wej
i przy wróce nie jej funk cji. Emo lien ty po win -
ny być sto so wa ne przy naj mniej 2-3 ra zy
dzien nie, a w za leż no ści od sta nu kli nicz ne -
go czę ściej, po nie waż czas ich dzia ła nia wy -
no si ma ksy mal nie 6 go dzin[3,7,8,23,32,33,35].

Skła dni ki emo lien tów dzia ła ją oklu zyj -
nie (wo ski, pa ra fi na, ole je pa ra fi no we), na -
wil ża ją co (kwas hia lu ro no wy, mocz nik,
mle cza ny, gli ce ry na, sor bi tol), odbu do wu ją
ba rie rę war stwy ro go wej na skór ka (tria cy -
lo gli ce ro le, ce ra mi dy, cho le ste rol, wo ski
a tak że bio o le je za wie ra ją ce nie zbęd ne nie -
na sy co ne kwa sy tłu szczo we – NNKT),
dzia ła ją tak że prze ciw za pal nie (kwas gli cy ry -
zy no wy, alan to i na i D-pan te nol), prze ciw -
świą do wo (kam fo ra, men tol) oraz złu -
szcza ją co (po li hy dro ksy kwa sy – kwas lak to -
bio no wy, glu ko no lak ton)[37]. 

Su chość skóry i jej złu szcza nie to czę ste
ob ja wy to wa rzy szą ce skórze wraż li wej.
Skóra wraż li wa to skóra odzna cza ją ca się
zmniej szo ną to le ran cją na czyn ni ki śro do -
wi sko we (zim no, mróz, róż ni ce tem pe ra -
tur, za nie czy szcze nie po wie trza i/lub na
czę stą i przedłu ża ją cą się apli ka cję miej sco -
wo sto so wa nych ko sme ty ków[7,8]. 

Skóra każ de go ro dza ju mo że być
wraż li wa, de li kat ne bodź ce znaj du ją
odzwier cie dle nie w wy glą dzie skóry (za -
czer wie nie nie w od po wie dzi na lek ki ucisk
lub na ło że nie pre pa ra tu ko sme tycz ne go).
Jed ną z przy czyn po wsta wa nia skóry wraż -
li wej jest zwięk sze nie prze pu szczal no ści ba -
rie ry war stwy ro go wej po łą czo ne z za bu -
rze nia mi krą że nia. Za bu rze nie funk cjo no -
wa nia ba rie ry i ukła du na czy nio we go 
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pre dy spo nu ją skórę do nadmier nej re ak -
tyw no ści na bodź ce ze wnę trz ne. Róż ne
ro dza je czyn ni ków (che micz ne, fi zycz ne,
me cha nicz ne) po bu dza ją neu ro ny czu cio -
we oraz na stę po we uwol nie nie me dia to -
rów za pal nych. W nie których przy pad kach
roz po zna wa na jest lub podej rze wa na ato -
pia (na ogół po wo dy jej wy stą pie nia są nie -
zna ne). Ce cha mi skóry wraż li wej są
podwyż szo na wraż li wość neu ro sen so rycz -
na, podwyż szo na re ak tyw ność ukła du od -
por no ścio we go (skłon no ści do aler gii) oraz
zmniej szo na funk cja ochron na skóry[7,8,39].
Głów ne za sa dy pie lę gna cji skóry wraż li wej
to odbu do wa uszko dzo ne go pła szcza hy -
dro li pi do we go na skór ka, ob ni że nie re ak -
tyw no ści za koń czeń ner wo wych, sto so wa -
nie ko sme ty ków hy po a ler gicz nych, dzia ła -
nie ko ją ce i to ni zu ją ce, uspo ko je nie gry na -
czy nio wej, dzia ła nie prze ciw za pal ne i im -
mu no mo du lu ją ce, wzmac nia nie me cha ni -
zmów obron nych skóry, ochro na przed
wpły wem ze wnę trz nych czyn ni ków draż -
nią cych, po d nie sie nie stop nia na wil że nia
na skór ka[7,8,32].

Sub stan cja mi naj czę ściej wy ko rzy sty -
wa ny mi w ko sme ty kach prze zna czo nych
do pie lę gna cji skóry wraż li wej są sub stan cje
odbu do wu ją ce ba rie ry li pi do we za wie ra ją -
ce NNKT (olej z ogórecz ni ka le kar skie go,
olej z wie sioł ka dwu let nie go, olej ze słod -
kich mig da łów, wosk jo jo ba, olej z kieł ków
psze ni cy, awo ka do, olej z orze chów ma ka -
da mia), sub stan cje ko ją ce (pro te i ny mlecz -
ne, bo ga te w pro te i ny i li pi dy eks trak ty z soi
i aka cji, frak cje pep ty do we glo nów, pan te -
nol, alan to i na), sub stan cje prze ciw za pal ne:
ru mia nek (azu le ny, bi sa bo lol), na gie tek,
chmiel, bła wa tek, zie lo na her ba ta, sie mię
lnia ne. Waż ny mi skła dni ka mi ko sme ty ków
są tak że ochron ne mi ne ral ne fil try prze ciw -
sło necz ne (tle nek cyn ku, dwu tle nek ty ta nu,
mi ka), an ty o ksy dan ty (wi ta mi na E, bio fla -
wo no i dy z zie lo nej her ba ty, lu kre cji, mi ło -
rzę bu, pe stek wi no gron), sub stan cje na wil -

ża ją ce (kwas hia lu ro no wy, chi to zan, eks -
trakt z alo e su). Waż nym ce lem sub stan cji
czyn nych sto so wa nych w ko sme ty kach
prze zna czo nych do ce ry wraż li wej jest
przy wróce nie na tu ral nej rów no wa gi fi zjo -
lo gicz nej skóry po przez do star cze nie naj -
waż niej szych dla pra wi dło we go funk cjo no -
wa nia ba rie ry war stwy ro go wej NNK –
kwa su li no lo we go (LA) oraz kwa su gam ma
li no le no we go (GLA), za war tych w ole jach
ro ślin nych. Ko sme ty ki do ce ry wraż li wej
za wie ra ją tak że wi ta mi ny (C, E i D-pan te -
nol) oraz fla wo no i dy[3,7,32,38,39]. 

Okre śle nie ce ry na czy nio wej od no si
się do skóry twa rzy skłon nej do po wsta wa -
nia ru mie nia w wy ni ku obe cno ści czyn ni -
ków miej sco wych, a tak że ogól nych. Ten
typ skóry ob ser wu je się u osób ze skórą ja -
sną (fo to typ I i II we dług kla sy fi ka cji Fitz pa -
tric ka), za zwy czaj u ko biet. Skóra na czy nio -
wa jest skórą wraż li wą, czę sto su chą bądź
mie sza ną, wy ma ga ją cą spe cjal nej pie lę gna -
cji. Du żym pro ble mem jest też nie to le ran -
cja róż nych czyn ni ków, w tym ko sme ty -
ków[7,40]. W prze bie gu po wsta wa nia ce ry
na czy nio wej wy róż nia się kil ka faz. Zmia ny
ru mie nio we po cząt ko wo do ty czą na pa do -
we go ru mie nie nia skóry twa rzy okre śla ne -
go flu shin giem, który trwa do kil ku mi nut.
W mia rę upły wu cza su zmia ny utrwa la ją się
pod czas eks po zy cji skóry na nie ko rzy st ne
bodź ce emo cjo nal ne, ży wie nio we i śro do -
wi sko we. Utrwa lo ne zmia ny ru mie nio we
sta ją się podło żem po wsta wa nia te le an giek -
ta zji, trwa le roz sze rzo nych na czyń krwio -
no śnych splo tu podbro daw ko we go. Oso -
by z licz ny mi te le an giek ta zja mi są szcze gól -
nie pre dy spo no wa ne do po wsta nia trą dzi -
ku różo wa te go. Ty po wą lo ka li za cją cha rak -
te ry stycz nych zmian oprócz twa rzy jest
szy ja i de kolt. Skóra okre so wo czer wie nie -
ją ca (sta dium pre ro sa cea), czę sto okre śla ne
mia nem ce ry na czy nio wej, to fa za po prze -
dza ją ca po ja wia nie się zmian cha rak te ry -
stycz nych dla trą dzi ku różo wa te go. W sta -
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dium tym rzad ko wy stę pu ją te le an giek ta -
zje[41]. Trą dzik różo wa ty mo że prze bie gać
w trzech sta diach kli nicz nych w za leż no ści
od po stę pu zmian. W I sta dium cha rak te ry -
stycz ne jest na gle po ja wia ją ce się za czer -
wie nie nie twa rzy w wy ni ku obe cno ści
bodź ców za rów no emo cjo nal nych, jak
i śro do wi sko wych. W obra zie kli nicz nym
ob ser wu je się roz sze rzo ne na czy nia krwio -
no śne. Roz sze rze niu na czyń to wa rzy szą:
uczu cie świą du, pie cze nia i cie pła. Zmia ny
te utrzy mu ją się krót ko, po czym na czy nia
krwio no śne ob kur cza ją się. II sta dium ce -
chu je utrwa le nie zmian na czy nio wych
w po sta ci zle wa ją cych się ze so bą ru mie ni.
W wy ni ku tych zmian ob ser wu je się po -
wsta wa nie licz nych te le an giek ta zji[41-43].
W na stęp nym sta dium cho ro by, zwa nym
grud ko wo-kro st ko wym, do mi nu ją rop ne
zmia ny wy glą dem przy po mi na ją ce trą dzik
po spo li ty z ce chą cha rak te ry stycz ną – bra -
kiem za skór ni ków. Zmia nom tym to wa rzy -
szy obrzęk. Ostat nie sta dium do ty czy
zmian prze ro sto wych, naj czę ściej no sa (rhi -
no phy ma), zwy kle u osób płci mę skiej,
które mo że wy stę po wać z po mi nię ciem 1.,
a tak że 2. okre su oma wia ne go scho rze -
nia[44]. Przy czy ny po wsta wa nia ce ry na czy -
nio wej i trą dzi ku różo wa te go mo gą być za -
rów no we wnątrz, jak i ze wną trz po chod ne.
Do we wnątrz po chod nych przy czyn za li cza
się: uwa run ko wa ną ge ne tycz nie płyt ką lo -
ka li za cję na czyń krwio no śnych i ich
nadmier ną re ak tyw ność, za bu rze nia hor -
mo nal ne (do ty czą ce głów nie żeń skich hor -
mo nów płcio wych – estro ge nów), ist nie nie
scho rzeń ogól no u stro jo wych (nad ci śnie nie
tęt ni cze) oraz za bu rze nia żo łąd ko wo-je li to -
we (m.in. in fek cje He li co bac ter py lo ri, nie -
do kwa śność so ku żo łąd ko we go, prze wle -
kłe za par cia). Pa to me cha nizm po wsta wa nia
ob ja wów skóry na czy nio wej uwzglę dnia
wpływ neu ro pep ty dów – głów nie sub stan -
cji P i hi sta mi nay. Sub stan cja P dzia ła na ko -
mór ki śród błon ka, zwięk sza jąc ich prze pu -

szczal ność i na pływ ko mórek za pal nych,
wpły wa też na ko mór ki tucz ne uwal nia ją ce
hi sta mi nę. Hi sta mi na po wo du je roz kurcz
na czyń, spa dek ci śnie nia, wzrost prze pu -
szczal no ści i po wsta wa nie ob ja wów tzw.
neu ro gen ne go za pa le nia skóry[7,43,44]. Do
czyn ni ków, które mo gą na si lać ob ja wy ce ry
na czy nio wej, głów nie ze wną trz po chod -
nych, za li cza się: czyn ni ki at mo sfe rycz ne
(pro mie nio wa nie UV, pro mie nio wa nie
pod czer wo ne IR, wiatr, mróz, du że wa ha -
nia tem pe ra tu ry – za rów no wy so ka, jak
i ni ska tem pe ra tu ra, du żą wil got ność – sau -
na, su che po wie trze w po mie szcze niach
kli ma ty zo wa nych), in ten syw ną ak tyw ność
fi zycz ną, stres, die tę (ostre przy pra wy),
używ ki (al ko hol, ka wa), skła dni ki ko sme ty -
ków (al ko hol ety lo wy, al ko hol ben zy lo wy,
do de cy lo siar czan so du, men tol, kam fo ra,
gli kol pro py le no wy, skła dni ki pe e lin gów
che micz nych), le ki, np. na nad ci śnie nie tęt -
ni cze, środ ki an ty kon cep cyj ne, dłu go trwa -
łe sto so wa nie miej sco we ste ry dów, szcze -
gól nie flu o ro wa nych, zwła szcza na twarz,
szy ję i de kolt, do u st ne po da wa nie ste ry -
dów, me cha nicz ne draż nie nie skóry, np.
pe e lin gi me cha nicz ne[7,41,42,45,46]. Do sub stan -
cji naj czę ściej sto so wa nych w pre pa ra tach
prze zna czo nych do pie lę gna cji ce ry na czy -
nio wej na le żą: wi ta mi ny C, K, PP (kwas
askor bi no wy, fi lo chi non, nia cy na), fla wo -
no i dy, sub stan cje ślu zo we, sub stan cje ko -
ją ce, sub stan cje chro nią ce przed pro mie -
nio wa niem ultra fio le to wym oraz sub stan -
cje na wil ża ją ce[47]. Wi ta mi na C, kwas askor -
bi no wy to na tu ral ny an ty o ksy dant wzmac -
nia ją cy, a za ra zem uszczel nia ją cy na czy nia
krwio no śne[48]. Ze wzglę du na swo je an ty -
u tle nia ją ce wła ści wo ści kwas askor bi no wy
jest rów nież do ce nia ny w ochro nie prze -
ciw sło necz nej oraz sty mu la cji syn te zy ko la -
ge nu. Ten efek tyw ny an ty o ksy dant wy ka -
zu je wła ści wo ści prze ciw za pal ne, wspo -
ma ga pro ces go je nia, zmniej sza za czer wie -
nie nie skóry[32].
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Wi ta mi na K1 (fi lo chi non, głów na po -
stać wi ta mi ny K wy stę pu ją ca w ro śli nach)
uszczel nia śród bło nek na czyń za po bie ga
po wsta wa niu te le an giek ta zji oraz sta nów
za pal nych. Fi lo chi non od gry wa istot ną ro lę
w pro ce sie re gu la cji krze pli wo ści krwi, za -
po bie ga jąc po wsta wa niu obrzę ków i si nia -
ków, wy na czy nień, a tak że prze mi ja ją ce go
ru mie nia. Sto sow na pie lę gna cja ce ry pre pa -
ra ta mi, w skład których wcho dzi fi lo chi non
za pew nia nie tyl ko ob kur cze nie na czyń
wło so wa tych, ale tak że roz ja śnie nie prze -
bar wień i po pra wę ko lo ru skóry z wi docz -
ny mi trwa le roz sze rzo ny mi na czy nia mi
krwio no śny mi splo tu podbro daw ko we go[7,

32]. Wi ta mi na PP (kwas ni ko ty no wy, amid
kwa su ni ko ty no we go, nia cy na, wi ta mi na
B3) ła go dzi sta ny za pal ne, po pra wia
ukrwie nie skóry oraz zmniej sza nadmier ną
re ak tyw ność na czyń krwio no śnych. Po nad -
to wi ta mi na ta re gu lu je pro ce sy od no wy
na skór ka, ogra ni cza TEWL oraz uspraw nia
funk cje ba rie ro we skóry[7,47,48].

Fla wo no i dy (bio fla wo no i dy) zna la zły
za sto so wa nie w pie lę gna cji ce ry na czy nio -
wej, a do ce lów ko sme tycz nych po zy ski -
wa ne są głów nie z: ar ni ki gór skiej, mi ło rzę -
bu ja poń skie go, ka szta now ca zwy czaj ne go,
ru ty zwy czaj nej, ocza ru wir gi nij skie go, fioł -
ka trój barw ne go, bzu czar ne go. Głów ny
przed sta wi ciel bio fla wo no i dów – ru to zyd
(ru ty na) wy ka zu je zdol ność uszczel nia nia
i wzmac nia nia ścian na czyń ka pi lar nych,
cze go wy ni kiem jest zmniej sze nie ich kru -
cho ści i prze pu szczal no ści. Ze wzglę du jed -
nak na sła bą roz pu szczal ność w wo dzie,
pre fe ru je się le piej roz pu szczal ne po chod ne
ru to zy du, np. O-�-hy dro ksy e ty lo-ru to zyd
(tro kse ru ty na) o udo ku men to wa nym dzia -
ła niu far ma ko lo gicz nym i kli nicz nym[50].

Ślu zy to związ ki po cho dze nia ro ślin ne -
go, wy ka zu ją ce zdol ność do pęcz nie nia
w roz two rach wod nych i prze kształ ca nia
w ko lo i dy o du żej lep ko ści. Do su row ców
ślu zo wych wy ko rzy sty wa nych w pie lę gna cji

ce ry na czy nio wej na le żą m.in.: ko rzeń i liść
pra wo śla zu, czar na mal wa, sie mię lnia ne,
kwiat li py i na sio na ko zie rad ki. Eks trak ty
z tych su row ców two rzą war stwę ochron -
ną na po wierzch ni skóry, wy ka zu jąc dzia ła -
nie ła go dzą ce, zmięk cza ją ce oraz na wil ża ją -
ce. Wod nych wy cią gów tych su row ców
uży wa się w pie lę gna cji ce ry na czy nio wej,
wraż li wej, su chej, de li kat nej, wy ka zu ją cej
ten den cję do za czer wie nień oraz podraż -
nień[32].

Do sub stan cji ko ją cych sto so wa nych
w pie lę gna cji ce ry na czy nio wej za li cza się
alan to i nę, D-pan te nol, wy ciąg z ru mian ku
i na giet ka le kar skie go. Alan to i na wy ka zu je
sze ro kie dzia ła nie re ge ne ra cyj nie, wy gła -
dza ją ce oraz ła go dzą ce podraż nie nia skóry.
Bo ga tym jej źródłem jest m.in.: ży wo kost,
zbo ża. Po zy ski wa na jest tak że w spo sób
syn te tycz ny. Sub stan cja ta ła go dzi podraż -
nie nia spo wo do wa ne środ ka mi po wierzch -
nio wo-czyn ny mi, dla te go też wy stę pu je
w pre pa ra tach zmniej sza ją cych pie cze nie
i za czer wie nie nie skóry[7,8,32].

D-pan te nol, zwa ny też pro wi ta mi ną
B5, uła twia go je nie się ran, wy ka zu je dzia ła -
nie de zyn fe ku ją ce oraz prze ciw za pal ne.
Za po bie ga rów nież uciecz ce wo dy ze
skóry oraz wzmac nia ba rie rę li pi do wą na -
skór ka. Pan te nol bar dzo do brze re ge ne ru -
je, na wil ża i ła go dzi podraż nie nia. Wła ści -
wo ści pan te no lu zna la zły za sto so wa nie
w pie lę gna cji cer wraż li wych oraz aler gicz -
nych. Cen ny mi wła ści wo ścia mi ła go dzą cy -
mi ce chu je się rów nież ru mia nek po spo li ty.
Bi sa bo lol oraz cha ma zu len obe cne w ru -
mian ku mają szcze gól ne wła ści wo ści lecz ni -
cze. Ro śli na ta ła go dzi sta ny za pal ne
i podraż nie nia, za po bie ga po wsta wa niu za -
czer wie nień skóry, a tak że wy ka zu je wła -
ści wo ści bak te rio sta tycz ne, prze ciw a ler -
gicz ne, za po bie ga po wsta wa niu obrzę ków.
Ko sme ty ki na ba zie ru mian ku re ge ne ru ją
uszko dzo ną skórę. Związ ki za war te w wy -
cią gu z na giet ka przy spie sza ją go je nie ran,
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opa rzeń, odmro żeń, dzia ła ją prze ciw bak te -
ryj nie, prze ciw za pal nie i re ge ne ra cyj nie.
Ko sme ty ki za wie ra ją ce w swym skła dzie
wy ciąg z tej ro śli ny ła go dzą podraż nie nia
oraz prze ciw dzia ła ją po wsta wa niu za czer -
wie nień[32].

Su row ce na wil ża ją ce sta no wią waż ną
gru pę związ ków sto so wa nych w pie lę gna cji
ce ry na czy nio wej. Głów nym przed sta wi -
cie lem jest alo es. Prze ciw dzia ła on po wsta -
wa niu sta nów za pal nych, ła go dzi podraż -
nie nia, dla te go za le ca się sto so wa nie pre pa -
ra tów z je go za war to ścią w pie lę gna cji ce ry
su chej, wraż li wej, a tak że na czy nio wej. Ten
cen ny su ro wiec ko sme tycz ny przy spie sza
go je nie ran, dzia ła bak te rio sta tycz nie, po -
pra wia krą że nie, a tak że za po bie ga prze su -
sze niu skóry. Alo es wy ka zu je rów nież dzia -
ła nie an ty o ksy da cyj ne[7,32]. Wła ści wo ścia mi
na wil ża ją cy mi cha rak te ry zu ją się rów nież
al gi, za wie ra ją ce biał ka oraz ami no kwa sy.
Ami no kwa sy wcho dzą w skład NMF, czyn -
ni ka za pew nia ją ce go na wil że nie, ela stycz -
ność oraz gład kość skóry. Ka ra gen ja ko
skła dnik alg wy ka zu je rów nież dzia ła nie na -

wil ża ją ce dzię ki wła ści wo ściom hy dro fi lo -
wym. Obe cność wi ta min z gru py B wpły wa
ko rzy st nie na efek tyw ną re ge ne ra cję
uszko dzo nej skóry. Po śród skła dni ków glo -
nów dzia ła nie an ty o ksy da cyj ne za pew nia
za war tość to ko fe ro li, ka ro te nów, a tak że
wi ta mi ny C. Zwięk sza się tym sa mym efek -
tyw na ochro na przed czyn ni ka mi śro do wi -
sko wy mi oraz podraż nie nia mi. 

Al gi wpły wa ją wzmac nia ją co na na czy -
nia krwio no śne, co gwa ran tu je po pra wę
ko lo ry tu skóry. Tak więc są one waż nym
skła dni kiem uzu peł nia ją cym pie lę gna cję 
ce ry na czy nio wej. Bo ga tym źródłem kwa su
askor bi no we go wśród alg są kra sno ro sty,
które dzia ła ją prze ciw za pal nie i an ty o ksy da -
cyj nie. Obe cne w tych su row cach li pi dy za -
wie ra ją nie zbęd ne nie na sy co ne kwa sy tłu -
szczo we (NNKT), m.in. kwas li no le no wy,
który za po bie ga po wsta wa niu sta nów za -
pal nych, a tak że od po wia da za wzmoc nie -
nie ba rie ry li pi do wej skóry. Nie zwy kle
waż ny mi skła dni ka mi alg są al ko ho le: sor bi -
tol i man ni tol, pierw szy z nich two rzy film
oklu zyj ny, chro nią cy skórę przed utra tą
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wo dy. Man ni tol cha rak te ry zu je się wła ści -
wo ścia mi na wil ża ją cy mi i bak te rio bój czy mi.
Pre pa ra ty z alg w róż nej po sta ci są wy ko -
rzy sty wa ne w ko sme ty ce w pie lę gna cji ce -
ry nie tyl ko na czy nio wej, ale rów nież su -
chej i zni szczo nej, dzię ki wła ści wo ściom
na wil ża ją cym, po pra wia ją cym mi kro krą że -
nie i ła go dzą cym. Ko sme ty ki za wie ra ją ce
w skła dzie al gi ha waj skie szcze gól nie za le -
ca ne są oso bom z ce rą wraż li wą, po nie waż
nie po wo du ją podraż nień, wy ka zu ją wła ści -
wo ści ko ją ce oraz ochron ne[51]. 

Wie le firm ko sme tycz nych wpro wa dza
na ry nek pro duk ty ko sme tycz ne, które
prze zna czo ne są nie tyl ko do pie lę gna cji
skóry pra wi dło wo funk cjo nu ją cej, ale tak że
do pie lę gna cji skóry z za bu rzo ny mi funk cja -
mi oraz wspo ma ga ją co w le cze niu der ma -
toz o róż no ra kiej etio lo gii. Oil lan Ba lan ce to
se ria przy wra ca ją ca skórze twa rzy rów no -
wa gę fi zjo lo gicz ną oraz wspo ma ga ją ca na -
tu ral ny sy stem ochron ny ce ry su chej,
odwo dnio nej i wraż li wej, wy ma ga ją cej re -
ge ne ra cji oraz nadwraż li wej, skłon nej do
za czer wie nień. Pre pa ra ty Oil lan Ba lan ce są
za le ca ne w prze bie gu dys funk cji i scho rzeń
der ma to lo gicz nych (m.in. AZS, łu szczy cy,
trą dzi ku różo wa te go), jak rów nież po za -
bie gach z za kre su der ma to lo gii oraz me dy -
cy ny este tycz nej (np. pe e lin gi che micz ne,
mi kro der ma bra zja, za bie gi la se ro we, me -
zo te ra pia igło wa). Pre pa ra ty se rii Oil lan Ba -
lan ce prze zna czo ne są do sto so wa nia
u osób po wy żej 3 ro ku ży cia, są to pro duk -
ty hi po a ler gicz ne, te sto wa ne der ma to lo -
gicz nie, nie za wie ra ją ce aler ge nów, pa ra be -
nów, barw ni ków i kom po zy cji za pa cho -
wych, o fi zjo lo gicz nym pH.

W skład se rii Oil lan Ba lan ce wcho dzą
trzy li nie. Pierw sza z nich prze zna czo na jest
do ce ry bar dzo su chej i wy ma ga ją cej re ge -
ne ra cji. Li nia ta za wie ra kre mo wą emul sję
do my cia twa rzy, re ge ne ru ją cy krem der -
ma to lo gicz ny oraz mul ti li pi do wy krem do
twa rzy. Kre mo wa emul sja do my cia twa rzy

prze zna czo na jest do ce ry su chej wy ma ga -
ją cej re ge ne ra cji, zmięk cza i na wil ża na -
skórek oraz ła go dzi podraż nie nia. Kre mo -
wa emul sja do my cia twa rzy nie za wie ra
my dła. Za wie ra na to miast NNKT w po sta -
ci ole ju jo jo ba oraz ole ju z ogórecz ni ka le -
kar skie go, które zmięk cza ją i na wil ża ją
skórę oraz odbu do wu ją jej ba rie rę hy dro li -
pi do wą. Za war ty w emul sji eks trakt z lu kre -
cji dzia ła prze ciw za pal nie, a alan to i na i D-
pan te nol ła go dzą podraż nie nia i za czer wie -
nie nia. Re ge ne ru ją cy krem der ma to lo gicz -
ny wspo ma ga re ge ne ra cję uszko dzo ne go
na skór ka oraz bar dzo su chej i podraż nio nej
skóry. Za war ty w kre mie su kral fat sty mu lu -
je od no wę ko mór ko wą, wy ka zu je wła ści -
wo ści go ją ce, przy spie sza jąc pro ces re ge -
ne ra cji na skór ka. Tle nek cyn ku chro ni
przed pro mie nio wa niem UV, dzia ła tak że
an ty sep tycz nie. Eks trakt z li ści alo e su ma
wła ści wo ści prze ciw za pal nie oraz koi
podraż nie nia i za czer wie nie nia, przy wra ca -
jąc kom fort skórze. Kwas mle ko wy in ten -
syw nie na wil ża, re du ku jąc uczu cie pie cze -
nia i swę dze nia. Wi ta mi na E chro ni przed
nie ko rzy st nym dzia ła niem czyn ni ków ze -
wnę trz nych, po nie waż jest efek tyw nym an -
ty u tle nia czem. Mul ti li pi do wy krem do twa -
rzy in ten syw nie re ge ne ru je skórę. Kom -
pleks odżyw czych ma seł (shea i cu pu a cu)
bo ga tych w NNKT sku tecz nie uzu peł nia
nie do bo ry li pi dów w na skór ku, wzmac nia -
jąc na tu ral ną ba rie rę ochron ną skóry.
Skwa lan z oli wek oraz ole je: ar ga no wy,
z dzi kiej róży i z ogórecz ni ka le kar skie go,
sty mu lu jąc od no wę ko mór ko wą, in ten syw -
nie re ge ne ru ją skórę oraz przy wra ca ją jej
ela stycz ność i gład kość. Kwas hia lu ro no wy
na wil ża skórę, na to miast D-pan te nol ła go -
dzi podraż nie nia i za czer wie nie nia. 

Dru ga li nia se rii Oil lan Ba lan ce prze -
zna czo na jest do ce ry su chej, odwo dnio -
nej i wraż li wej. Li nia ta za wie ra hy dro ak -
tyw ny der ma to lo gicz ny żel mi ce lar ny do
my cia twa rzy, krem do twa rzy oraz 
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hy dro ak tyw ny żel pod oczy. Hy dro ak -
tyw ny der ma to lo gicz ny żel mi ce lar ny do
my cia twa rzy do kła dnie oczy szcza i od -
świe ża skórę, za po bie ga jąc jej prze su sze -
niu oraz re du ku je uczu cie szor st ko ści.
Pro dukt ten nie za wie ra my dła. Hy droak -
tyw ny krem do twa rzy za wie ra kwas hia -
lu ro no wy, przy wra ca ją cy od po wie dni po -
ziom na wil że nia. Olej z ogórecz ni ka le -
kar skie go in ten syw nie odży wia skórę,
przy wra ca jąc jej ela stycz ność i gład kość.
Ma ło shea odbu do wu je ba rie rę hy dro li pi -
do wą na skór ka, wzmac nia jąc na tu ral ny
sy stem ochron ny skóry. Wi ta mi na E neu -
tra li zu je dzia ła nie wol nych ro dni ków,
chro niąc skórę przed przed wcze snym jej
sta rze niem. D-pan te nol ła go dzi podraż -
nie nia i za czer wie nie nia. Hy dro ak tyw ny
żel pod oczy opty mal nie na wil ża oraz ue -
la stycz nia su chą, odwo dnio ną i wraż li wą
skórę wo kół oczu. Kwas hia lu ro no wy
utrzy mu je pra wi dło wy po ziom na wil że nia
skóry, chro niąc ją przed prze su sze niem.
Kom pleks Ey e lis sTM ue la stycz nia, wy gła -
dza zmar szcz ki i po pra wia mi kro krą że nie,
ni we lu jąc cie nie i obrzę ki pod ocza mi, na -
to miast alan to i na ła go dzi podraż nie nia
i za czer wie nie nia.

Trze cia li nia se rii Oil lan Ba lan ce prze -
zna czo na jest do ce ry nadwraż li wej, skłon -
nej do za czer wie nień. Li nia ta za wie ra
ochron ny krem wzmac nia ją cy na czyn ka
oraz na wil ża ją cy krem ła go dzą cy re ak tyw -
ność. Ochron ny krem wzmac nia ją cy na -
czyn ka wzmac nia na czyn ka oraz chro ni
nadwraż li wą skórę skłon ną do za czer wie -
nień. Tro kse ru ty na uszczel nia na czyn ka
krwio no śne, za po bie ga jąc ich pę ka niu
i jed no cze śnie re gu lu je mi kro krą że nie,
ogra ni cza jąc ru mień twa rzy. Olej
z ogórecz ni ka le kar skie go i skwa lan z oli -
wek in ten syw nie odży wia ją i zmięk cza ją
skórę oraz odbu do wu ją jej ba rie rę hy dro -
li pi do wą. Wi ta mi na E chro ni przed nie ko -
rzy st nym dzia ła niem wol nych ro dni ków,

wspo ma ga jąc na tu ral ny sy stem ochron ny
skóry. Alan to i na i D-pan te nol ła go dzą
podraż nie nia i za czer wie nie nia. Na wil ża ją -
cy krem ła go dzą cy re ak tyw ność sku tecz nie
na wil ża i przy wra ca rów no wa gę nadwraż -
li wej skórze skłon nej do za czer wie nień.
Eks trakt z ka szta now ca zwy czaj ne go po -
pra wia ela stycz ność oraz zmniej sza prze -
pu szczal ność na czy nek krwio no śnych, re -
du ku jąc za czer wie nie nia i chro niąc przed
po ja wie niem się no wych zmian ru mie nio -
wych. Eks trakt z li ści alo e su dzia ła prze ciw -
za pal nie, ła go dzi podraż nie nia, re du ku jąc
uczu cie na pię cia i pie cze nia skóry. Kom -
pleks na wil ża ją cy (za wie ra skła dni ki NMF)
eli mi nu je uczu cie ścią gnię cia i prze su sze -
nia. Wi ta mi na E re ge ne ru je skórę oraz
chro ni przed nie ko rzy st nym dzia ła niem
czyn ni ków ze wnę trz nych[52].

Pod su mo wa nie 

Za bu rze nia rów no wa gi fi zjo lo gicz nej
skóry mo gą pro wa dzić do nie pra wi dło we -
go funk cjo no wa nia ba rie ry war stwy ro go -
wej na skór ka. Nie pra wi dło we funk cjo no -
wa nie ba rie ry war stwy ro go wej na skór ka
jest jed ną z przy czyn wy stę po wa nia cha rak -
te ry stycz nych ob ja wów kli nicz nych ce ry su -
chej, wraż li wej i na czy nio wej. Za bu rze nia
funk cji ba rie ro wych na skór ka czę sto tak że
to wa rzy szą der ma to zom (m.in. ato po we
za pa le nie skóry, trą dzik różo wa ty, łu szczy -
ca). Pra wi dło wa pie lę gna cja skóry, obej mu -
ją ca ochro nę przed pro mie nio wa niem
ultra fio le to wym i na wil ża nie wa run ku je nie
tyl ko jej pra wi dło wy wy gląd, ale tak że
wspo ma ga le cze nie cho rób skóry. Pro duk -
ta mi, które prze zna czo ne są nie tyl ko do
pie lę gna cji skóry pra wi dło wo funk cjo nu ją -
cej, ale tak że do pie lę gna cji skóry z za bu -
rzo ny mi funk cja mi oraz wspo ma ga ją co
w le cze niu der ma toz o róż no ra kiej etio lo gii
są pro duk ty fir my Oce a nic S.A. z se rii 
Oil lan Ba lan ce.



36

Pi śmien nic two:
1. Ostrow ski K.: Hi sto lo gia. Wy daw nic two Le kar skie

PZWL, War sza wa 1995.
2. Arct J., Pyt kow ska K.: Bu do wa i fi zjo lo gia skóry. Wiad.

Pol. Tow. Ko sme tol. 2002; 5: 3-10.
3. Bau mann L. Co sme tic der ma to lo gy. The Mc Graw - Hill

Com pa nies. Hong Kong 2002.
4. Fre in kel R.K., Wo o dley D.T.: The bio lo gy of the skin.

The Par the non Pu bli shing Gro up. New York 2001.
5. Ko źmiń ska - Ku bar ska A.: Za rys ko sme ty ki le kar skiej. Wy -

daw nic two Le kar skie PZWL, War sza wa 1991.
6. Kra jew skiej-Ku łak E.: Der ma to lo gia i we ne ro lo gia dla pie -

lę gnia rek. Wy daw nic two Cze lej, Lu blin 2006. 
7. No szczyk M.: Ko sme to lo gia pie lę gna cyj na i le kar ska. Wy -

da nie I. Wy daw nic two Le kar skie PZWL, War sza wa
2010. 

8. Mar ti ni M. C.: Ko sme to lo gia i far ma ko lo gia skóry. Wy -
daw nic two Le kar skie PZWL, War sza wa 2007.

9. Pe ters I. B.: Ko sme ty ka. Wy daw nic two Rea, War sza wa 2012.
10. Ster ry S., Paus R., Burg dorf W.: Der ma to lo gia. Wy da nie

I . Wy daw nic two Cze lej, Lu blin 2009
11. Adam ski Z., Ka szu ba A.: Der ma to lo gia dla ko sme to lo -

gów. Wy da nie II (do druk). AM Po znań. Po znań 2008.
12. Dra e los Z.E.: Ko sme ceu ty ki. Wy da nie II. Wy daw nic two

El se vier Urban & Part ner. Wro cław 2011.
13. Ras sner G.: Der ma to lo gia. Wy daw nic two Urban&Part -

ner. Wro cław 2004.
14. Burg dorf W. H. C., Ple wig G., Wolff H. H., Land tha ler

M.: Der ma to lo gia Braun-Fal co. Wy da nie II (pol skie). Wy -
daw nic two Cze lej. Lu blin 2010.

15. Goj ni czek K., Ju rzak M., Bo ry ka M., Gan car czyk A.: Ro -
go wa ce nie na skór ka ja ko efekt pro li fe ra cji, róż ni co wa nia
i apop to zy ke ra ty no cy tów. Pol.J.Co sme tol. 2007;
10(3):146-155.

16. Har ding C.R., Wat kin son A., Raw lings A.V.: Dry skin, mo -
i stu u ri za tion and cor ne o de smo ly sis, In ter. J. Cosm. Scien -
ce 2000; 22: 21-52.

17. Gliń ski W., But kie wicz O.: Fi zjo lo gia i pa to lo gia pro ce sów
ro go wa ce nia na skór ka uwa run ko wa nych ge ne tycz nie.
Przegl Der ma tol. 2001: 88(6): 537-545.

18. Egel rud T.: De squ a ma tion in the stra tum cor neum, Ac ta
Derm Ve ne re ol. 2000; 208: 44-45;

19. Elias P.M.: Stra tum Cor neum De fen si ve Func tions: An In -
te gra ted View. J In vest Der ma tol 2005: 125: 183-200.

20. Ne mes Z., Ste i nert P.M.: Bricks and mor tar of the epi -
der mal ba rier. Exp Mol Med. 1999: 31 (1): 5-19.

21. Kły szej ko-Ste fa no wicz L.: Cy to bio che mia: bio che mia nie -
których struk tur ko mór ki. Wy daw nic two Na u ko we
PWN. War sza wa 2004.

22. Smith F.: The mo le cu lar ge ne tics of ke ra tin di sor ders. Am
J Clin Der ma tol 2003: 4 (5): 347-364.

23. Czar nec ka-Ope racz M.: Su cha skóra ja ko ak tu al ny pro blem
kli nicz ny. Po step Derm Aler gol 2006: XXI II, 2: 49-56. 

24. Arct J., Ma jew ski S., Pyt kow ska K.: Ko sme tycz ne za sto so -
wa nie wi ta min A i E. Pie lę gna cja i su ple men ta cja. Wy daw -
nic two Wy ższej Szko ły Za wo do wej Ko sme ty ki i Pie lę gna -
cji Zdro wia. War sza wa 2003.

25. No wic ka D.: Der ma to lo gia dla ko sme to lo gów. Gór nic ki
Wy daw nic two Me dycz ne. Wro cław 2007.

26. Kar dal-Ma rek A.: Wszy st ko co naj waż niej sze o trą dzi ku. 
Ko sme ty ka i Ko sme to lo gia 2011;(90): 8-14. 

27. No wic ka D.: Cho ro by ło jo to ko we skóry. Wy daw nic two
Ko sMed. Wro cław 2011. 

28. Kra kow ska D.: Etio pa to ge ne za i obraz kli nicz ny trą dzi ku
po spo li te go. Der ma tol.Estet. 2006; 2(43):67-70.

29. So bja nek M., Za brot na M., So ko łow ska-Woj dy ło M.,
We do szt ko B., Mi chaj łow ski I.: Czyn ni ki ge ne tycz ne
w etio pa to ge ne zie trą dzi ku po spo li te go. Po step Derm
Aler gol 2007; XXIV, 4:180-187.

30. Ża ba R.: Etio pa to ge ne za i le cze nie trą dzi ku po spo li te go.
Der ma tol.Estet. 2011; 8(2): 131-139.

31. Ber ger-Czop B.: Prze gląd współ cze snych po glą dów na

etio pa to ge ne zę trą dzi ku po spo li te go. Po step Derm
Aler gol 2010, XXVII, 6: 165-176.

32. La mer-Za raw ska E., Chwa ła C., Gwer dys A.: Ro śli ny
w ko sme ty ce i ko sme to lo gii prze ciw sta rze nio wej. Wy -
daw nic two Le kar skie PZWL. War sza wa 2012.

33. Ka ca lak-Rzep ka A., Bie lec ka-Grze la S., Kli mo wicz A.,
We so łow ska J., Ma le szka R.: Su cha skóra ja ko pro blem
der ma to lo gicz ny i ko sme tycz ny. Rocz ni ki Po mor skiej
Aka de mii Me dycz nej w Szcze ci nie, 2008, 54, 3: 54-57.

34. Szmur ło A.: Ro la li pi dów na skór ko wych w pra wi dło -
wym funk cjo no wa niu ba rie ry na skór ko wej. Der ma to lo -
gi ca 2006 (7): 53-56.

35. Woj now ska D., Cho dor kow ska D., Ju szkie wicz-Bo ro -
wiec M.: Su cha skóra - pa to ge ne za, kli ni ka i le cze nie.
Po step Derm Aler gol XX, 2003 (2):98-105.

36. Bar ba ra Ze gar ska B.1, Wo źniak M.1, Grup ka M, Ze gar -
ski T., An na Fatz-Grup ka A.: Oce na sta nu wie dzy i świa -
do mo ści spo łe czeń stwa na te mat przy czyn su cho ści
skóry, jej pro fi lak ty ki i moż li wo ści pie lę gna cyj nych. Post
Der ma tol Aler gol 2008; XXV, 3: 100-106.

37. Sze pie tow ski J., Ka szu ba A., Adam ski Z., Pla cek W., Sa -
lo mon J.: Emo lien ty w le cze niu scho rzeń der ma to lo -
gicz nych: sta no wi sko gru py eks per tów. Der ma tol Klin
2011, 13(4): 209-214.

38. Sil ny W., Czar nec ka-Ope racz M., Gliń ski W.: Sa mo -
chodz ki Z., Je ne ro wicz D. Ato po we za pa le nie skóry -
współ cze sne po glą dy na pa to me cha nizm oraz me to dy
po stę po wa nia dia gno stycz no-lecz ni cze go. Sta no wi sko
gru py spe cja li stów Pol skie go To wa rzy stwa Der ma to lo -
gicz ne go. Po step Derm Aler gol 2010, XXVII; 5: 365 -
383.

39. No wic ka D., Ber ny-Mo re no J., Sze pie tow ski J.: Skóra
wraż li wa: przy czy ny i pie lę gna cja. Der ma tol. Estet.
2004, 6 (40):213-216.

40. Gór kie wicz-Pet kow A, Ka łuż na L.: Pre ro sa cea - pa to ge -
ne za i le cze nie. Der ma tol. Estet. 2001, 3: 252-257.

41. Bro niar czyk Dy ła G., Pru siń ska-Bra toś M., Kmieć M.L.:
Oce na wpły wu li ko chal ko nu na wy bra ne pa ra me try
czyn no ścio we skóry u cho rych z za bu rze nia mi na czy -
nio ru cho wy mi oraz trą dzi kiem różo wa tym. Post Der -
ma tol Aler gol 2011; XXVI II, 4: 248-254.

42. Ra taj czak Ste fań ska V., Ma le szka R., Bo er M., Kie dro wicz
M.: Skóra na czy nio wa- pro ble my dia gno stycz ne. Rocz ni ki
Po mor skiej Aka de mii Me dycz nej w Szcze ci nie, 2009, 55, 1,
58-65.

43. Ro bak E., Kul czyc ka L.: Trą dzik różo wa ty - współ cze sne
po glą dy na pa to me cha nizm i te ra pię. Po ste py Hig Med
Dosw 2010; 64: 439-450.

44. Czar nec ka A, Ty mic ka J.: Trą dzik różo wa ty- po sta cie 
kli nicz ne i le cze nie. Po step Derm Aler gol 2005; 22: 
156-160.

45. Ty miń ska A., Pyt kow ska K., Pa dlew ska K.: Ko sme ty ki do
pie lę gna cji ce ry na czy nio wej - ana li za ryn ku. Der ma tol.
Estet. 2013, 1 (84): 19-28

46. Cie ściń ska Cz., Ro mań ska-Goc ka K.: Sku tecz ność, bez -
pie czeń stwo sto so wa nia i wła ści wo ści pie lę gna cyj ne
pro duk tów ko sme tycz nych do pie lę gna cji skóry na czy -
nio wej. Der ma tol. Estet. 2013, 15(3): 211-212.

47. Do nde la B., Crzą stek L.: Wy bra ne sub stan cje ak tyw ne
sto so wa ne w ko sme ty ce. Po.l J. Co sme tol. 2011, 14 (2):
115-116.

48. Fronk N.: Za sto so wa nie wi ta min w ko sme ty ce. Ko sme -
ty ka Pro fe sjo nal na 2012 3(35):65

49. Si ko ra M.: Su ple men ta cja w ko sme to lo gii. Ko sme ty ka
i ko sme to lo gia 2010 1(85): 22-24.

50. Kar ło wicz-Bo dal ska K., Rud kow ska E., Han-Ma rek M.:
Le ki na tu ral ne o dzia ła niu ochra nia ją cym ścia ny na czyń
krwio no śnych. Post Fi tot 2006; 1: 47-60

51. Si ko ra M.: Al gi wie lo funk cyj ne skła dni ki pre pa ra tów ko -
sme tycz nych i su ple men tów. Ko sme ty ka i ko sme to lo gia,
2010 2(86): 32-25.

52. http://www.oil lan.eu/pro duk ty/oil lan ba lan ce.html.


	22 OILAN
	23 OILAN
	24 OILAN
	26 OILAN
	27 OILAN
	28 OILAN
	29 OILAN
	30 OILAN
	31 OILAN
	32 OILAN
	33 OILAN
	34 OILAN
	35 OILAN
	36 OILAN

