
Od lat trzydziestych ubiegłego stulecia uważano opaleniznę za
atrakcyjną. Mahoniowa skóra i wysportowana sylwetka kojarzone były
ze zdrowym stylem życia, więc latem korzystano ze słońca, a zimą – 
z solariów.

mgr Joanna Wólczyńska
Konsultant Aurea Pharma

Dziś wie dza na te mat szko dli we go dzia ła -
nia słoń ca na skórę jest roz po wszech nio na,
a opa le ni zna sta ła się passe. Przy kład da je wie -
le zna nych ko biet ze świa ta fil mu, które pie lę -
gnu ją swą ja sną ce rę i są prze ciw nicz ka mi in -
ten syw ne go opa la nia się (m.in. Re nee Ze ll -
we ger, An ne Ha tha way i Ni co le Kid man). Ak -
tor ki w wy wia dach pod kre śla ją, że re cep tą na
ład ną skórę jest uży wa nie kre mów ochron -
nych, gdyż słoń ce szko dzi skórze i ją po sta rza. 

Dzię ki słoń cu skóra pro du ku je jed nak
nie zbęd ną do ży cia wi ta mi nę D, która chro -
ni orga nizm przed wie lo ma cho ro ba mi.
Słoń ce sprzy ja też po pra wie na stro ju. Trze -
ba jed nak z nie go (oraz so la rium) umie jęt nie
ko rzy stać. Gdy skóra wy sta wio na jest zbyt
dłu go na dzia ła nie ostre go pro mie nio wa nia,
mo że dojść do opa rze nia: naj pierw po ja wia -
ją się obrzęk i ostre za czer wie nie nie (tzw.
ru mień), pie cze nie, ból i pę che rze, nie kie dy
z to wa rzy szą cą wy so ką go rącz ką. Po pew -
nym cza sie na stę pu je prze su sze nie skóry do

te go stop nia, że za ni ka jej ela stycz ność, po -
wsta ją stru py i sia tecz ka roz sze rzo nych na -
czyń krwio no śnych oraz zmar szcz ki. Po ja wia
się ela sto za, która po le ga na za bu rze niu syn -
te zy bia łek od po wie dzial nych za pra wi dło wą
bu do wę włókien sprę ży stych. U nie których
osób wy stę pu je nadwraż li wość na pro mie -
nie ultra fio le to we, zwa na uczu le niem na
słoń ce. W skraj nych przy pad kach mo że
dojść do roz wo ju no wo two ru skóry, a na -
wet ra ka zło śli we go – czer nia ka. Nie ste ty za -
cho ro wań jest co raz wię cej.

Jak pie lę gno wać skórę po opa la niu?

Sko ro skóra zo sta ła wy sta wio na na ostre
słoń ce lub zbyt czę ste ko rzy sta nie z so la -
rium, war to za dbać o nią po opa la niu. Naj -
waż niej sze są od po wie dnie na wil ża nie oraz
na tłu szcze nie z wy ko rzy sta niem np. kre mów
z mocz ni kiem, alan to i ną, kwa sem hia lu ro no -
wym, ko en zy mem Q10, ma słem Shea, oli -
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wą z oli wek czy wi ta mi ną E, które ła go dzą
skut ki dzia ła nia słoń ca. Ko ją rów nież podraż -
nie nia i za czer wie nie nia, wy gła dza ją na -
skórek i za po bie ga ją je go złu szcza niu. Za -
war te w kre mie prze ciw u tle nia cze neu tra li -
zu ją tak że wol ne ro dni ki i ha mu ją pro ces sta -
rze nia się skóry. 

Ra dio Pro tect

Od 10 lat po opa la niu sło necz nym, ra -
dio te ra pii, za bie gach la se ro wych oraz so la -
rium sto so wa ny jest spe cja li stycz ny der mo -
ko sme tyk – krem Ra dio Pro tect – za wie ra ją -
cy na tu ral ne, zio ło we skła dni ki (m.in.: re swe -
ra trol, sy li bi nę, skwa len, pan the nol i oli wę
z oli wek). Krem dzia ła ko ją co i ła go dzą co,
a tak że zmniej sza uczu cie go rą ca i pie cze nia.
Sku tecz nie pie lę gnu je oraz na tłu szcza skórę,
która odzy sku je swój na tu ral ny kom fort, po -
zo sta je gład ka i ela stycz na. Po roz pro wa dze -
niu po zo sta wia na skórze de li kat ną war stwę
ochron ną i do brze się wchła nia, nie da jąc
efek tu bie le nia. Aby do pro wa dzić skórę do
peł ne go zdro wia, po win no się go sto so wać
kil ka ra zy dzien nie, szcze gól nie na noc, gdyż
wte dy skóra naj le piej się re ge ne ru je. Sto so -
wa nie kre mu jest tak że ko niecz ne w przy -
pad ku spa le nia skóry w cza sie ra dio te ra pii.
Ra dio pro tect sto so wa ny jest więc w szpi ta -
lach onko lo gicz nych do pie lę gna cji skóry
podraż nio nej po na świe tla niu pro mie nia mi
jo ni zu ją cy mi. Co wię cej, od sierp nia 2010
każ dy żoł nierz pol ski, wy jeż dża jąc na mi sje
NA TO i ONZ, otrzy mu je krem Ra dio Pro -

tect ja ko część wy po sa że nia lecz ni czo-pro fi -
lak tycz ne go.

Skła dni ki ak tyw ne pre pa ra tu 
Ra dio Pro tect

My ri styl My ri sta te – czyn nik bio lo gicz ny
z ole ju ko ko so we go uła twia ją cy two rze nie na
sto so wa nej po wierzch ni cien kie go fil mu oklu -
zyj ne go. Peł ni funk cję swo i ste go opa trun ku
chro nią ce go skórę przed nadmier nym od pa -
ro wy wa niem wo dy z głęb szych jej warstw,
a tak że przed szko dli wy mi czyn ni ka mi ze wnę -
trz ny mi. Efek ty to wy ra źny wzrost uwo dnie nia
war stwy ro go wej oraz wy gła dze nie po -
wierzch ni skóry. Uzu peł nia rów nież li pi dy na -
skór ka wy my te przez my dła czy in ne środ ki
czy szczą ce z re cep tu ral ny mi syn te tycz ny mi
de ter gen ta mi, al ko ho lem ety lo wym lub in nymi
skła dni ka mi mo gą cy mi na ru szyć tę ba rie rę.

Oli vem – sil ny emul ga tor i za gę szczacz
opra co wa ny z na tu ral nej oli wy, kom pa ty bil -
ny z sze ro ką ga mą ko sme ty ków i ak tyw nych
skła dni ków w du żym za kre sie pH (od 3 do
12). Jest bez piecz ny i te sto wa ny kli nicz nie,
hi po a ler gicz ny, za pew nia kre mo wi do sko na -
łą sma row ność bez efek tu bie le nia.

Pan the nol (wi ta mi na B5) – hy dro fi lo wa
sub stan cja na wil ża ją ca. Dzia ła prze ciw za pal -
nie, przy spie sza pro ce sy re ge ne ra cji na skór -
ka, nada je skórze uczu cie gład ko ści, bie rze
udział w bu do wie ko mórek i od po wia da za
roz wój ukła du ner wo we go. Chro ni i pie lę -
gnu je wy su szo ną, podraż nio ną i uszko dzo ną
skórę, dzia ła ła go dzą co, chło dzą co, zwięk sza
też ela stycz ność i na wil że nie skóry. Na le ży
do sil nie dzia ła ją cych sty mu lan tów wzro stu
i od no wy na skór ka i skóry wła ści wej, wy ka -
zu jąc sil ne dzia ła nie go ją ce przy róż ne go ro -
dza ju uszko dze niach skóry i błon ślu zo wych.
Ha mu je pro ce sy sta rze nia się skóry i od gry -
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wa pod sta wo wą ro lę w pro ce sie podzia łu
ko mórek.

Squ a le ne – za sto so wa ny w pre pa ra tach do
pie lę gna cji skóry two rzy na po wierzch ni war -
stwę oklu zyj ną (film), która za po bie ga nadmier -
ne mu od pa ro wy wa niu wo dy z po wierzch ni
(jest to po śre dnie dzia ła nie na wil ża ją ce), przez
co kon dy cjo nu je, czy li zmięk cza i wy gła dza
skórę i wło sy. Pro ces my cia po wo du je usu nię -
cie m.in. sub stan cji tłu szczo wych, dla te go sto -
su je się sub stan cje re na tłu szcza ją ce, które
odbu do wu ją ba rie rę li pi do wą. Jest skła dni kiem
pła szcza li do we go ludz kiej skóry, ma wła ści wo -
ści an ty bak te ryj ne i prze ciw grzy bicz ne. 

Re y no u tria ja po ni ca extract (t-re sve ra trol),
czy li re sve ra trol (trans-3,5,4'-tri hy dro xy stil be -
ne)  – fi to a le ksy na, czy li czyn nik an ty bio tycz ny
(fi ton cyd) w ukła dzie od por no ścio wym ro śli ny,
jest po li fe no lem, który wy ka zu je wła ści wo ści
an ty o ksy da cyj ne, za po bie ga po wsta wa niu
wol nych ro dni ków i nad tlen ków. Dzia ła an ty -
mu ta gen nie, wy mia ta jąc wol ne ro dni ki i nad -
tlen ki, wy ka zu je do dat ko wo wpływ prze ciw -
no wo two ro wy. Ha mu je rów nież wy dzie la nie
ło ju, ak ty wi zu je i przedłu ża ży cie ko mórek,
a tak że ma dzia ła nie prze ciw grzy bi cze. 

Sy li bum ma ria num extract (80% sy li bin) –
dzia ła pro mie nio chron nie po przez ochro nę
DNA przed uszko dze nia mi spo wo do wa ny mi
pro mie nio wa niem UV. Po sia da sil niej sze
dzia ła nie an ty o ksy da cyj ne niż wi ta mi ny E i C:
nie tyl ko za bez pie cza tkan ki przed no wo two -
rem, ale rów nież spo wal nia, a na wet ha mu je
wzrost gu zów. Sto su je się w ła go dze niu ran
(np. cu krzy co wych), w przy pad ku odmro żeń
i opa rzeń czy nadmier ne go wy su sze nia na -
skór ka. Dzia ła prze ciw za pal nie i prze ciw u tle -
nia ją co, zmia ta wol ne ro dni ki dzia ła ją ce na
ko mór kę z ze wnątrz i od we wnątrz, wy ka zu -
je dzia ła nie prze ciw no wo two ro we na skórę,
sta bi li zu je struk tu rę błon ko mór ko wych, spo -

wal nia pro ces ro go wa ce nia gru czo łów ło jo -
wych i na skór ka, zmniej sza re ak cje au to a gre -
sji im mu no lo gicz nej i ma dzia ła nie prze ciw wi -
ru so we. Dzia ła rów nież an ty bak te ryj nie
i prze ciw grzy bi czo, zmniej sza za czer wie nie -
nia skóry, roz ja śnia ją oraz wzmac nia jej zdol -
no ści re ge ne ra cyj ne. Znaj du je rów nież za sto -
so wa nie w ko sme ty kach an ti-aging. 

Che mo Dry B6

W przy pad ku pro ce dur me dycz nych,
które dzia ła ją na skórę wy ni szcza ją co, po win -
no się uży wać spe cja li stycz nych kre mów znaj -
du ją cych na co dzień za sto so wa nie w prak ty -
ce kli nicz nej do pie lę gna cji skóry nadmier nie
wy su szo nej lub zni szczo nej (jak w przy pad ku
che mio te ra pii, np. w tzw. ze spo le rę ka-sto -
pa). Wszy st kie te za da nia speł nia do stęp ny
w ap te kach krem ChemoDry B6. 

Krem ten zna lazł rów nież za sto so wa nie
w tzw. sto pie cu krzy co wej, łu szczy cy, AZS,
róż ne go ro dza ju wy pry skach czy podraż nie -
niach skóry. Pa trząc na skład, sto so wa nie go
ja ko kre mu an ti-aging tak że ma uza sa dnio ne
wska za nie.

Skła dni ki ak tyw ne pre pa ra tu 
Che mo Dry B6

Alan to i na – sto so wa na w kre mach na wil -
ża ją cych. Uła twia go je nie się ran, ła go dzi ob -
ja wy łu szczy cy, dzia ła prze ciw za pal nie i ścią -
ga ją co, przy śpie sza re ge ne ra cję skóry. Jest
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he te ro cy klicz ną po chod ną mocz ni ka. 
Py ri do xi ne (wi ta mi na B6) – sto so wa na

w kre mach odżyw czych, prze ciw zmar szcz ko -
wych, re ge ne ru ją cych oraz do ce ry trą dzi ko -
wej. Umoż li wia za cho wa nie zdro we go wy -
glą du skóry, za trzy mu je wo dę w orga ni zmie. 

To co phe rol (wi ta mi na E) – wi ta mi na ta ma
dzia ła nie sil nie an ty o ksy da cyj ne. Chro ni war -
stwę tłu szczo wą na skór ka, po pra wia ukrwie -
nie skóry, wspo ma ga le cze nie trą dzi ku i ło jo -
to ko we go za pa le nia skóry, za pew nia sta bi li za -
cję i wła ści wą prze pu szczal ność błon ko mór -
ko wych. Do brze wni ka w skórę, odży wia ją,
zmniej sza jej wraż li wość na pro mie nio wa nie
UV. Ma tak że dzia ła nie prze ciw za pal ne i prze -
ciw o brzę ko we, zwięk sza ela stycz ność tkan ki
łącz nej, wy gła dza i na wil ża skórę. 

So dium hy a lu ro na te – uni kal ną wła ści wo -
ścią hia lu ro nia nu so du jest wy so ka zdol ność
wią za nia wo dy i jej za trzy my wa nia. Jed na czą -
stecz ka kwa su jest w sta nie zwią zać 200-500
czą ste czek wo dy. Do brze na wo dnio ny na -
skórek sta je się gład ki, ję dr ny i ela stycz ny. Skła -
dnik two rzy film na po wierzch ni skóry, po wo -
du jąc lo kal nie sil ne podwyż sze nie wil got no ści
war stwy ro go wej na skór ka, zwięk sza też
prze ni ka nie sub stan cji czyn nych w głąb skóry
(zwięk sza prze pu szczal ność na skór ka), utrzy -
mu je wil goć i ogra ni cza TEWL, czy li tran se pi -
der mal ną utra tę wo dy. Co wię cej, kon dy cjo -
nu je skórę, czy li zmięk cza ją i wy gła dza. Spa -
dek ilo ści kwa su hia lu ro no we go w wy ni ku fo -
to sta rze nia skóry jest jed ną z przy czyn wy su -
sze nia i po mar szcze nia star czej skóry. 

Ubi qu i no ne – (ko en zym Q10) – uzu peł nia
trzy pod sta wo we an ty o ksy dan ty. Wy stę pu je
na tu ral nie w skórze. Podob nie jak wi ta mi na
E bie rze udział w pro ce sach me ta bo licz nych,
m.in. w re ge ne ra cji wi ta mi ny C w skórze. 

Bu ty ro sper mum Par kii – (ma sło shea, ma -
sło ka ri te, ma sło z ma sło sza) – sto so wa ny

w pre pa ra tach do pie lę gna cji skóry two rzy
na po wierzch ni war stwę oklu zyj ną (film),
która za po bie ga nadmier ne mu od pa ro wy -
wa niu wo dy z po wierzch ni (po śre dnie dzia -
ła nie na wil ża ją ce), przez co kon dy cjo nu je,
czy li zmięk cza i wy gła dza skórę oraz nada je
po łysk. Wy ka zu je też dzia ła nie re ge ne ru ją ce. 

Oli ve oil – oli wa z oli wek jest do sko na łym
no śni kiem roz pu szczal nych w tłu szczach wi -
ta min, ta kich jak np. wi ta mi na E oraz skwa -
len. Za wie ra: m.in. kwas ole i no wy, kwas li -
no lo wy, kwas pal mi ty no wy, kwas li no le no -
wy, kwas ste a ry no wy, wi ta mi nę E. Wi ta mi ny
w tej for mu le od gry wa ją waż ną ro lę, dzia ła -
jąc prze ciw sta rze nio wo. Wi ta mi na E zna na
ja ko moc ny prze ciw u tle niacz prze ciw dzia ła
sta rze niu się skóry oraz chro ni ją przed ne ga -
tyw nym dzia ła niem wol nych ro dni ków. Sto -
so wa na przy su chej, źle ukrwio nej, doj rza łej,
łu szczą cej się, pę ka ją cej skórze. Oliw ka ma
wła ści wo ści po pra wia ją ce ukrwie nie. 

Ca pry lic/Ca pric Tri gly ce ri des – mie sza ni na
ro ślin nych kwa sów tłu szczo wych, która za wie -
ra w so bie naj lep sze wła sno ści ole ju ko ko so -
we go i pal mo we go (są ze stry fi ko wa ne z gli ce -
ry ną). Trój gli ce ryd ka pry no wo-ka pry lo wy,
emo lient, uła twia roz pro wa dza nie ko sme ty ku,
zmięk cza i wy gła dza na skórek, two rzy war stwę
oklu zyj ną. Olej neu tral ny szcze gól nie po le ca ny
dla skóry wraż li wej, skłon nej do prze su sza nia.
Sub stan cja na tłu szcza ją ca, wy gła dza ją ca, za -
pew nia ją ca pra wi dło wą ochro nę. Spra wia, że
skóra jest mięk ka, ela stycz na i gład ka. Li pid ten
po sia da rów nież wła ści wo ści kon ser wu ją ce.

Su cha, mar szczą ca się skóra

To efekt za ni ku na tu ral nych włókien ko -
la ge no wych, re duk cji tkan ki pod skór nej i na -
tu ral nej pod ściół ki tłu szczo wej, przez co
skóra sta je się cien ka i wiot ka. Ak tu al nie wiel -
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kim wspar ciem dla utrzy ma nia po żą da ne go
wy glą du jest kwas hia lu ro no wy. Wy ko rzy sty -
wa ny jest w me zo te ra pii, pod czas której
wpro wa dza się pod skórę rów nież in ne, ak -
tyw nie dzia ła ją ce sub stan cje, np. wi ta mi ny,
ami no kwa sy, krze mion kę. Tak że pod czas
za bie gu zwa ne go hy dro ba lan sem pod skórę
wstrzy ki wa ny jest kwas hia lu ro no wy wzbo -
ga co ny o in ne skła dni ki, które po bu dza ją ko -
mór ki do pro duk cji ko la ge nu i ela sty ny. Za -
bie gi te na wil ża ją skórę, po ma ga ją w li kwi da -
cji efek tu jej sta rze nia oraz skut ków sil ne go
dzia ła nia słoń ca. Po ma ga rów nież sto so wa -
nie kwa su hia lu ro no we go w kre mach.

Pla my i pie gi na skórze

Sil ne pro mie nio wa nie sło necz ne i zbyt
czę ste ko rzy sta nie z so la rium nie tyl ko wy su -
sza ją, ale tak że ni szczą skórę i po wo du ją po ja -
wie nie się plam (głów nie na twa rzy i rę kach)
oraz pie gów. Trud no jest je usu nąć, a le cze nie
za le ży od wiel ko ści i na tę że nia prze bar wień.
W ta kich przy pad kach na le ży sto so wać od po -
wie dnie kre my, np. te za wie ra ją ce hy dro chi -
non. Sku tecz nie dzia ła ją też re ti no i dy, które nie
po wo du ją odbar wień skóry. Ich me cha nizm
dzia ła nia po le ga na za bu rze niu wy twa rza nia
me la ni ny. Znacz nie szyb ciej pla my moż na
próbo wać zli kwi do wać w ga bi ne cie ko sme -
tycz nym lub u le ka rza der ma to lo ga. Pro po no -
wa ne za bie gi to głę bo kie złu szcza nie na skór ka
kwa sem gli ko lo wym lub ko jo wym, tzw. che -
ma bra zja lub mi kro der ma bra zja – czy li ście ra -
nie me cha nicz ne war stwy ro go wej na skór ka.

Wy ko rzy sta nie la se ra do li kwi da cji
prze bar wień 

Spe cja li ści prze ko nu ją, że to je den z naj -
bar dziej efek tyw nych, a za ra zem naj szyb -

szych spo so bów usu nię cia prze bar wień. Na
czym po le ga je go dzia ła nie? W trak cie za bie -
gu le karz wy ko rzy stu je im pul sy la se ra, które
do cie ra ją do głęb szych warstw skóry, usu wa -
jąc zmia ny pig men ta cyj ne roz le głe i mniej sze,
głę bo kie i płyt kie, a tak że na wra ca ją ce. Świa -
tło la se ra wy biór czo po chła nia ne jest przez
me la ni nę, pod grze wa ko mór ki za wie ra ją ce
barw nik, ni szcząc je. Bez po śre dnio po za bie -
gu prze bar wie nie cie mnie je i po wsta je na nim
strup, który po 3-4 dniach złu szcza się sa mo -
i st nie. Aby uzy skać naj lep szy efekt na le ży wy -
ko nać se rię od 3 do 5 za bie gów, cho ciaż
w nie których przy pad kach już je den po zwa la
osią gnąć za do wa la ją cy efekt. Oprócz la se rów
moż na za sto so wać rów nież tzw. za bie gi pa -
ra la se ro we, wy ko rzy stu ją ce ener gię świe tl ną
IPL. Do wszy st kich za bie gów la se ro wych pa -
cjen tów kwa li fi ku je le karz. Dzia ła nia nie po żą -
da ne mo gą obej mo wać ob jawy podraż nie nia
ter micz ne go lub podraż nie nia skóry, które
wy ma ga ją za sto so wa nia od po wie dnich, spe -
cja li stycz nych der mo ko sme ty ków, np. wcze -
śniej oma wia ne go kre mu Ra dio Pro tect. 

Za rów no Ra dio Pro tect, jak i Che mo Dry
B6 zo sta ły stwo rzo ne przez pol skie go far ma -
ceu tę. W 2016 ro ku oba ko sme ty ki otrzy -
ma ły KON SU MENC KIE NA GRO DY ZA U -
FA NIA „ZŁO TY OTIS 2016”.

Co wię cej, po sia da ją opa ten to wa ny skład
i tech no lo gię wy twa rza nia, a jej wy twór cy
otrzy ma li na gro dę Po lish Exc lu si ve za stwo -
rze nie wy jąt ko wych na pol skim ryn ku pre pa -
ra tów.

Tekst powstał w oparciu o artykuł
opublikowany w „Gazecie Farmaceutycznej”
IX 2014 s.48,49 pt. „Sprzątanie” po słońcu
autorstwa Anny Sukmanowskiej.
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