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Codziennie w gabinecie słyszymy pytania pacjentów: „który krem
będzie dla mnie najlepszy?”  Odpowiedzią jest marka Universkin™ –
całkowicie nowe podejście do kosmetologii. To kosmetyki skrojone na
miarę, czyli dostosowane idealnie do wymagań skóry. Lekarz tworzy
indywidualną recepturę serum opartą na analizie stanu skóry, trybu
życia, przebytych i obecnych chorób oraz na oczekiwaniach pacjenta. 

lek. Marzena Lorkowska-Precht
Klinika Artismed w Warszawie

Universkin™ – marka od i dla eksperta

Ba zą każ dej sper so na li zo wa nej re cep tu ry
jest Se rum P. Oprócz kwa su hia lu ro no we go
i bo ga te go w kwa sy ome ga 3 ole ju z lnian ki
za wie ra pep ty dy bio mi me tycz ne. Per so na li -
za cję se rum uzy skuje się po przez do da nie od
1 do 3 spo śród 19 do stęp nych skła dni ków
ak tyw nych. Licz ba moż li wych do uzy ska nia
kom bi na cji to 1159. 

Fi nal na re cep tu ra se rum P z in dy wi du al -
nie do bra ny mi skła dni ka mi ak tyw ny mi to
efekt ba da nia skóry oraz wni kli we go wy wia -
du le kar skie go. Two rze nie re cep tu ry za czy -
na się od an kie ty, w której pa cjent sam oce -
nia swo ją skórę, zmar szcz ki, prze bar wie nia,
wiot kość, sto pień na wil że nia, na ra że nie na
pro mie nio wa nie UV i in ne stre sy śro do wi -
sko we. Od po wie dzi stwo rzą ma pę po trzeb

skóry. Ozna czo ny na żół to stres oksy da cyj -
ny, czer wo na wraż li wość, różo wa ję dr ność
skóry, nie bie ski stan ba rie ry ochron nej, sza re
ro go wa ce nie, po ma rań czo wy ło jo tok, brą -
zo wa pig men ta cja i zie lo na flo ra skóry two -
rzą pra wie nie po wta rzal ny al go rytm re cep tu -
ry. Osiem ko lo rów od po wia da ośmiu pod -
sta wo wym funk cjom skóry. 

Im wię cej pro ble mów, tym wię cej skła -
dni ków ak tyw nych mu si być wy ko rzy sta ne
w re cep tu rze. W cią gu do by moż na do star -
czyć ich na wet 6 (se rum ran ne i se rum noc -
ne). Moż na tak że przy go to wać osob ny pre pa -
rat na skórę wo kół oczu. Wszy st ko za le ży od
po trzeb i moż li wo ści pa cjen ta.

W po szcze gól nych gru pach skła dni ków
ak tyw nych do wy bo ru jest co naj mniej kil ka
sub stan cji. Waż ne jest, aby po ru szać się w ra -
mach wska zań ko lo rów, czy li pro ble mów
skóry. Trze ba wie dzieć, że nie które skła dni ki
wy ka zu ją ak tyw ność w kil ku z nich. An ty o ksy -
dan ty to kwas fe ru lo wy i dys mu ta za po nad -
tlen ko wa. Ta dru ga wy ka zu je rów nież ak tyw -
ność w pro ble mach wraż li wej skóry. Wśród
skła dni ków wpły wa ją cych na wiot kość skóry
(różo wych) do wy bo ru są izo fla wo ny, re ti nol,
DMAE, wi ta mi na C i ma de ka so zyd. Szcze gól -
nie ten ostat ni jest war ty uwa gi, po nie waż je -
go do stęp ność w pre pa ra tach Uni ver skin™
wy no si na wet 3%, pod czas gdy w in nych jest
go ok. 0,1%. Ma de ka so zyd po le ca ny jest tak -
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Ryc. 1. Universkin™ – 19 składników aktywnych.
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że dla skóry wy jąt ko wo wraż li wej. Dla pa -
cjen tów z wraż li wą, czer wie nią cą się skórą
Uni ver skin™ pro po nu je ru ty nę, kwas aza le i -
no wy i 4% nia cy na mid. Uni ver skin™ po strze -
ga su chość skóry ja ko za bu rze nie ba rie ry
ochron nej i dla te go pro po nu je alo es i d-pan -
te nol. Alo es oprócz odbu do wy ba rie ry ma
dzia ła nie zmniej sza ją ce wraż li wość, a tak że
po pra wia ją ce na pię cie skóry. Lak to pep tyd
wpły wa na re gu la cję flo ry bak te ryj nej skóry –
po le ca ny jest więc dla pa cjen tów z trą dzi kiem. 

Nie które ze skła dni ków ak tyw nych po -
win ny być sto so wa ne w okre sie je sien no-
-wio sen nym, zwła szcza te o dzia ła niu 
złu szcza ją cym, czy li kwas gli ko lo wy, fi to wy
i sa li cy lo wy (wy ko rzy sty wa ne przy nie pra     wi -
dło wym ro go wa ce niu skóry). Z hi per pig -
men ta cją moż na walczyć przy po mo cy ar bu -
ty ny, kwa su ko jo we go i aza le i no we go w od -
po wie dnio do bra nych stę że niach. 

Uni ver skin™ to ogrom ne po le do po -
pi su dla le ka rza. Ist nie ją oczy wi ście go to -
we re cep tu ry, ale istot na jest tak że moż li -
wo ść kre o wa nia wła snych roz wią zań, np.

do da wa nia skła dni ków już w trak cie te ra -
pii. Bar dzo waż ne, aby od po wie dnio daw -
ko wać se rum, sto su jąc 4 kro ple se rum na
twarz i 2 na szy ję. Naj waż niej sze to sy ste -
ma tycz ne sto so wa nie oraz prze strze ga nie
da ty waż no ści – se rum nie za wie ra kon -
ser wan tów. Ku ra cja wy star cza na ok. 8 ty -
go dni i to jest wła ści wy okres na zu ży cie
pre pa ra tu. Po ta kim cza sie pa cjent kon sul -
tu je się z le ka rzem, ko lej ne se rum two rzo -
ne jest tak, aby sto so wać za wsze naj sku -
tecz niej szy ze staw sub stan cji ak tyw nych
w da nej chwi li.

Uzu peł nie niem te ra pii jest krem z li nii
Ne xul tra. Do stęp ne są 4 for mu ły wo -
da/olej, od naj lżej szej, co dzien nej we rsji –
Ne xul tra 1, do Ne xul tra 3 – kre mu o bo -
ga tej struk tu rze. Moż na sko rzy stać rów -
nież z naj bar dziej ak tyw nej for mu ły – Ne -
xul tra Bau me, która przy wra ca i rów no -
wa ży na tu ral ną ochro nę skóry, zwięk sza
ak tyw ność ko mórek Lan ge rhan sa, przy -
wra ca funk cje ba rie ro we skóry i re ge ne ru -
je ma cierz ze wną trz ko mór ko wą.

Ryc. 2. Drzewo decyzyjne kosmetologii funkcjonalnej.
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