
dermatologia

Pro mie nio wa nie ultra fio le to we (ang. ultra vio let – UV) jest skła do wą
wid ma pro mie nio wa nia sło necz ne go i w za leż no ści od dłu go ści fa li
dzie li się  na trzy za kre sy: UVA (320/315-400 nm), UVB (280-320 nm)
i UVC (200-280 nm). Po szcze gól ne za kre sy cha rak te ry zu ją się
odmien ny mi dzia ła niem bio lo gicz nym oraz stop niem, w ja kim za trzy -
my wa ne są przez war stwę ozo no wą at mo sfe ry[1]. Pro mie nio wa nie sło -
necz ne UV prze cho dząc przez at mo sfe rę jest po chła nia ne przez czą -
stecz ki ozo nu (O3), tle nu (O2) i pa rę wod ną (H2O). Na sku tek te go
pro ce su wid mo pro mie nio wa nia sło necz ne go ule ga zmia nie. Pro mie -
nio wa nie UVC oraz znacz na część wid ma UV o dłu go ści fa li <295 nm,
jest nie mal cał ko wi cie po chła nia ne przez war stwę ozo no wą at mo sfe -
ry[2,3]. Pro mie nio wa nie sło necz ne, które do cie ra do po wierzch ni Zie mi,
skła da się w oko ło 95% z UVA i w 5% z UVB[1]. 
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Praktyczne aspekty ochrony
przeciwsłonecznej

Efek ty fi zjo lo gicz ne od dzia ły wa nia po -
szcze gól nych za kre sów pro mie nio wa nia UV
na orga nizm czło wie ka są zmien ne i za le żą
w głów nej mie rze od dłu go ści fa li sa me go
pro mie nio wa nia, po ry dnia, po ry ro ku, sze -
ro ko ści ge o gra ficz nej czy na wet za nie czy -
szczeń śro do wi ska. Wy mie nio ne czyn ni ki
w więk szym stop niu wpły wa ją na ilość pro -
mie nio wa nia UVB, pod czas gdy ilość UVA
jest za zwy czaj war to ścią sta łą. W ostat nich la -
tach, na sku tek zmniej sza nia się gru bo ści war -
stwy ozo no wej, daw ka pro mie nio wa nia UV,
do cie ra ją ce go do  Zie mi wzra sta[3]. Sza cu je
się, że uby tek 1% war stwy ozo no wej wią że
się z 1-2% wzro stem śmier tel no ści z po wo -
du czer nia ka skóry, dla te go nie zwy kle waż ne
jest za cho wa nie in te gral no ści war stwy ozo -
no wej at mo sfe ry, przy jed no cze snym uświa -

do mie niu po pu la cji o ko niecz no ści sto so wa -
nia fil trów prze ciw sło necz nych[4].

Za więk szość efek tów bio lo gicz nych, po -
wsta łych w wy ni ku dzia ła nia pro mie nio wa nia
UV na skórę czło wie ka, od po wia da pro mie -
nio wa nie UVA i UVB[5,6,7]. 

Pro mie nio wa nie UVA w więk szo ści nie
jest za trzy my wa ne przez war stwę ozo no wą
stra to sfe ry. Jest pro mie nio wa niem o sto sun -
ko wo ni skiej ener gii i naj dłuż szej fa li. Na tę że -
nie pro mie nio wa nia UVA jest nie za leż ne od
wa run ków at mo sfe rycz nych, ani od po ry ro -
ku. Pro mie nio wa nie UVA prze ni ka przez
chmu ry, szkło okien ne i do cie ra do głęb -
szych warstw skóry, aż do po zio mu skóry
wła ści wej. W odróż nie niu od pro mie nio wa -
nia UVB nie wy wo łu je ru mie nia, jed nak wy -
so kie je go daw ki, mo gą na si lać po wsta wa nie
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ru mie nia in du ko wa ne go pro mie nio wa niem
UVB[4,7]. Ten ro dzaj pro mie nio wa nia przy -
czy nia się rów nież do re ak cji fo to u czu la ją -
cych (in du ko wa ne świa tłem rek cje po le ko -
we) i fo to a ler gicz nych. Wy wie ra do dat ko wo
wpływ na fi bro bla sty, ko mór ki śród błon ka
na czyń po wierzch nio we go splo tu tęt ni czo-
żyl ne go (in du ko wa nie ich ne kro zy) oraz
dzia ła sty mu lu ją co na ko mór ki na cie ku za pal -
ne go. UVA wy wo łu je stres oksy da cyj ny
i uszka dza struk tu ry ko mór ko we, w tym
DNA, głów nie za po śre dnic twem zwięk szo -
nej pro duk cji re ak tyw nych form tle nu (ang.
re ac ti ve oxy gen spe cies –  ROS) po wsta ją cych
z udzia łem ko mór ko wych fo to u czu la czy.
Wśród ko mór ko wych związ ków wraż li wych
na pro mie nio wa nie UVA, wy mie nić na le ży
kwas uro ka i no wy i me la ni nę[8]. Kwas uro ka i -
no wy jest po chod ną hi sty dy ny, wy stę pu je
w ze wnę trz nej war stwie skóry w for mie
trans i jest głów nym skła dni kiem war stwy ro -
go wej na skór ka, ab sor bu ją cym ultra fio let
(UVA). Po na pro mie nie niu do cho dzi do izo -
me ry za cji i po wsta nia je go for my cis, która
praw do po dob nie in du ku je wy dzie la nie czyn -
ni ka mar twi cy no wo two rów TNF-� (ang.
tu mor ne cro sis fac tor �), cy to ki ny po śre dnio
za bu rza ją cej czyn ność ko mórek Lan ge rhan -
sa, od po wie dzial nych za pro ce sy od por no -
ścio we w skórze[9]. Na si le nie pro duk cji ROS
po wo du je tak że pe ro ksy da cję li pi dów ko -
mórek skóry, de gra du je struk tu rę ko la ge nu
i ela sty ny oraz pro wa dzi do przed wcze sne go
sta rze nia się ke ra ty no cy tów. 

Pro mie nio wa nie UVB cha rak te ry zu je się
krót szą fa lą i więk szą ener gią w po rów na niu
do UVA, tym sa mym jest bar dziej nie bez -
piecz ne dla orga ni zmów ży wych[7]. Wy ka za -
no, że pro mie nio wa nie UVB, jest o wie le sil -
niej szym mu ta ge nem niż UVA i w po rów na -
niu do UVA wy ka zu je 1000-10000-krot nie
więk sze dzia ła nie kan ce ro gen ne w obrę bie
ko mórek skóry, po przez na si le nie nie spe cy -
ficz nych mu ta cji DNA[10]. Pro mie nio wa nie
UVB ule ga ab sorp cji głów nie w war stwie ro -

go wej na skór ka, je dy nie nie znacz na je go
część wni ka głę biej, do war stwy pod staw nej.
Dzia ła po wierz chow nie, tj. głów nie na ke ra -
ty no cy ty, ko mór ki Lan ge rhan sa i me la no cy ty.
Od po wia da za po wsta wa nie ru mie nia (roz -
sze rze nie po wierzch nio wych na czyń krwio -
no śnych), a nadmier na eks po zy cja na ten typ
pro mie nio wa nia pro wa dzi do opa rze nia sło -
necz ne go.

Pro mie nio wa nie UV a po wsta wa nie
no wo two rów skóry

Pro mie nio wa nie UV od gry wa zna czą cą
ro lę za rów no w ini cja cji, pro mo cji oraz pro -
gre sji no wo two rów skóry. Eks po zy cja na
dzia ła nie pro mie ni UV jest bez po śre dnią
przy czy ną zwięk szo nej czę sto ści wy stę po -
wa nia czer nia ka, a tak że in nych no wo two -
rów skóry tj. ra ka pod staw no ko mór ko we go
oraz ra ka kol czy st ko mór ko we go. Pro mie -
nio wa nie UVB po wo du je mu ta cje ge nu p53,
pro wa dzą ce do za ha mo wa nia za leż nej od
te go biał ka kon tro li cy klu ko mór ko we go i na -
pra wy uszko dzo ne go DNA. Po nad to, w wy -
ni ku eks po zy cji na pro mie nio wa nie UVA
i wspo mnia nej wcze śniej na si lo nej pro duk cji
ROS, do cho dzi do  oksy da cyj nych uszko -
dzeń bia łek, li pi dów błon ko mór ko wych
oraz struk tu ry DNA, na si la ją cych ko lej ne
mu ta cje ge no we[11]. Dzia ła nie im mu no su pre -
syj ne pro mie nio wa nia ultra fio le to we go jest
waż nym me cha ni zmem pro mu ją cym roz wój
no wo two rów skóry[12].

Pro mie nio wa nie UV mo że wy wie rać za -
rów no ko rzy st ne, jak i nie ko rzy st ne dzia ła nie
na orga nizm czło wie ka. Pro mie nio wa nie
szcze gól nie w za kre sie dłu go ści fa li 280-310
nm peł ni istot ną ro lę w po wsta wa niu wi ta mi -
ny D3 w skórze. Pod wpły wem UV do cho -
dzi do zwięk sze nia wraż li wo ści no cy cep to -
rów i wzro stu ak tyw no ści gru czo łów wy -
dzie la nia we wnę trz ne go. W wy ni ku
krót ko trwa łej eks po zy cji na pro mie nio wa nie
UV, do cho dzi do roz sze rze nia po wierz -
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chow nych na czyń krwio no śnych i wzro stu
prze pły wu krwi przez skórę, a tym sa mym
zwięk szo nej dys try bu cji tle nu i sub stan cji
odżyw czych. Po nad to, cza so wa eks po zy cja
na pro mie nio wa nie UV mo że na si lić me cha -
ni zmy obron ne skóry[11,12]. 

Fo to bio lo gicz ne i fo to che micz ne wła ści -
wo ści pro mie nio wa nia UV wy ko rzy sty wa ne
są w fo to te ra pii, za rów no przy za sto so wa niu
źródeł na tu ral nych (he lio te ra pia), jak i sztucz -
nych. W prak ty ce wy ko rzy stu je się tak że
bak te rio sta tycz ne i bak te rio bój cze wła ści wo -
ści pro mie nio wa nia UV dla ko mórek skóry.
Te ra pia ta przy no si za do wa la ją ce efek ty
w przy pad ku: łu szczy cy, ato po we go za pa le -
nia skóry, bie lac twa, przy łu szczy cy, li sza ja
pła skie go, chło nia ków skóry, świerz biącz -
kach guz ko wych oraz w wy bra nych prze -
wle kłych cho ro bach aler gicz nych[12]. 

Nie ko rzy st ny wpływ pro mie nio wa nia UV
na skórę czło wie ka jest mo du lo wa ny przez
me cha ni zmy obron ne, do których na le ży
wzrost syn te zy me la ni ny i ak ty wa cja me cha ni -
zmów na pra wy DNA. Pod sta wo wym me -
cha ni zmem obro ny prze ciw sło necz nej orga -
ni zmu czło wie ka jest wy twa rza nie me la ni ny,
po sia da ją cej zdol ność ab sor bo wa nia pro mie -
nio wa nia ultra fio le to we go. Me cha ni zmem na -
tu ral nej fo to pro tek cji jest rów nież bio syn te za
kwa su uro ka i no we go. Jest on po chod ną hi sty -
dy ny, po wsta je na dro dze roz pa du fi la gry ny.
Pod wpły wem pro mie nio wa nia ultra fio le to -
we go wzra sta je go stę że nie w po cie i w na -
skór ku. Kwas uro ka i no wy ma zdol ność po -
chła nia nia pro mie nio wa nia UVB o dłu go ści fa li
290 nm. W wy ni ku tej re ak cji, czą stecz ka ule -
ga jed nak izo me ry za cji z for my trans do cis, co
w efek cie jest zja wi skiem nie ko rzy st nym, gdyż
wy wie ra – jak wspo mnia no wcze śniej – sil ne
dzia ła nie im mu no su pre syj ne[4,9]. Ochro nie
prze ciw sło necz nej słu ży tak że spe cy ficz na bu -
do wa na skór ka z ke ra ty ni za cją war stwy ro go -
wej, re a gu ją ca zwięk sze niem prze kro ju tej
war stwy pod wpły wem pro mie nio wa nia
ultra fio le to we go. Po gru bia ła war stwa ro go wa

ma zdol ność za rów no roz pra sza nia, jak i po -
chła nia nia pro mie nio wa nia, bez szko dy dla
skóry. Na tu ral ne sy ste my fo to pro tek cyj ne
skóry nie sta no wią jed nak do sta tecz ne go za -
bez pie cze nia orga ni zmu przed szko dli wym
wpły wem pro mie nio wa nia, ist nie je za tem ko -
niecz ność ko rzy sta nia ze spo so bów sztucz nej
ochro ny prze ciw sło necz nej.

Cha rak te ry sty ka fil trów UV 
sto so wa nych w ko sme ty kach

Ze wnę trz ną, do dat ko wą ochro nę skóry
przed ne ga tyw ny mi skut ka mi eks po zy cji na
pro mie nio wa nie ultra fio le to we mo gą za -
pew nić od po wie dnie pre pa ra ty fo to pro tek -
cyj ne. Pro duk ty te sta no wią istot ny ele ment
za rów no w mi ni ma li za cji sta nów przed no -
wo two ro wych, jak i no wo two ro wych skóry,
opóźnia ją lub eli mi nu ją tak że pro ce sy zwią -
za ne z fo to sta rze niem się skóry. Za sa dni cze
skła dni ki pre pa ra tów fo to pro tek cyj nych sta -
no wią fil try UV. Są to sub stan cje, których za -
da niem jest po chła nia nie, roz pra sza nie lub
odbi ja nie pro mie nio wa nia ultra fio le to we go.
Ze wzglę du na róż ny me cha nizm dzia ła nia,
moż na podzie lić je na dwie pod sta wo we
gru py: fil try fi zycz ne oraz fil try orga nicz ne
(che micz ne)[13]. Fil try UV na le żą do sub stan -
cji, których dzia ła nie po win no być ogra ni czo -
ne wy łącz nie do po wierzch ni skóry i nie po -
win no prze ni kać do krą że nia ogól ne go. Pe -
ne tra cja prze zskór na fil trów zwią za na jest
m.in. z ich ma są czą stecz ko wą. Związ ki
o du żych czą stecz kach po sia da ją ogra ni czo ną
zdol ność pe ne tra cji prze zskór nej. Istot ne jest
rów nież, aby pre pa ra ty za wie ra ją ce sub stan -
cje pro mie nio chron ne dłu go utrzy my wa ły
się na po wierzch ni skóry i nie ule ga ły szyb -
kie mu ście ra niu[14]. W Pol sce obo wią zu je „Li -
sta sub stan cji pro mie nio chron nych do zwo lo -
nych do sto so wa nia w ko sme ty kach”    opu -
bli ko wa na 30 mar ca 2005 r.[15] wraz ze
zmia na mi z dnia 10 gru dnia 2009 r.[16]. Sub -
stan cje pro mie nio chron ne po win ny być fo -
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to sta bil ne, za rów no pod wzglę dem che -
micz nym, jak i fi zycz nym, po win ny tak że być
nie lot ne oraz prak tycz nie bez barw nie i bez -
za pa cho we. Po nad to, mu szą być zgod ne
z po zo sta ły mi skła dni ka mi re cep tu ry ko sme -
tycz nej, nie mo gą wcho dzić z ni mi w nie ko -
rzy st ne in te rak cje. Wy bra ne fil try nie po win -
ny po wo do wać re ak cji aler gicz nych, ani nie
mo gą wy ka zy wać draż nią ce go dzia ła nia na
skórę. Oprócz głów nych sub stan cji pro mie -
nio chron nych, zwa nych pierw szo rzę do wy -
mi, które w znacz nym stop niu chro nią skórę
przed szko dli wym dzia ła niem UVA i UVB,
w ko sme ty kach wy ko rzy stu je się tak że sub -
stan cje pro mie nio chron ne wtór ne, tj. związ ki
wy ka zu ją ce zdol ność do prze ry wa nia fo to -
che micz nych re ak cji łań cu cho wych, ini cjo wa -
nych pro mie nio wa niem UV. Do związ ków
ta kich za li cza my przede wszy st kim an ty o ksy -
dan ty oraz środ ki prze ciw za pal ne (głów nie
eks trak ty ro ślin ne). W ko sme ty kach no wej
ge ne ra cji łą czy się jed no cze śnie kil ka sub stan -
cji, fil try ab sor bu ją ce, fil try fi zycz ne oraz sub -
stan cje pro mie nio chron ne wtór ne, co umoż -
li wia sku tecz ną i peł ną ochro nę skóry przed
pro mie nio wa niem ultra fio le to wym przy sto -
sun ko wo ma łym ry zy ku nie ko rzy st ne go
wpły wu tych związ ków na orga nizm.

Fil try fi zycz ne (mi ne ral ne)

Do gru py tej za li cza ne są barw ne pig men -
ty o wiel ko ści czą stek 200 300 μm oraz pig -
men ty mi kro ni zo wa ne o wiel ko ści czą stek
po ni żej 100 nm. Naj szer sze za sto so wa nie
wśród  fil trów fi zycz nych znaj du ją di tle nek ty -
ta nu (TiO2) oraz  tle nek cyn ku (ZnO). Di tle -
nek ty ta nu efek tyw nie odbi ja i roz pra sza pro -
mie nio wa nie UVB, za pew nia rów nież dość
wy so ką ochro nę w za kre sie pro mie nio wa nia
UVA. Fo to re ak tyw ność na no czą stek di tlen ku
ty ta nu jest mi ni ma li zo wa na przez ota cza nie
ich po wierzch ni si li ko nem[17]. Wy ka za no, że
na no czą st ki nie prze ni ka ją po za gra ni ce war -
stwy ro go wej, mo gą się one jed nak ku mu lo -

wać w mie szkach wło so wych. Ry zy ko zwią -
za ne z więk szą moż li wo ścią prze zskór nej pe -
ne tra cji na no czą stek do ty czy przede wszy st -
kim ma łych dzie ci, osób z der ma to za mi oraz
lu dzi star szych[18].

Fil try orga nicz ne

Do fil trów orga nicz nych za li cza my związ -
ki che micz ne wy ka zu ją ce zdol ność ab sor bo -
wa nia pro mie nio wa nia UV, po sia da ją ce
w czą stecz ce licz ne wią za nia nie na sy co ne
oraz ugru po wa nia za wie ra ją ce wol ne pa ry
elek tro nów. Po chła nia ją one ener gię świa tła
sło necz ne go, za mie nia jąc ją w ener gię cie pl -
ną. Fil try che micz ne są kla sy fi ko wa ne w za -
leż no ści od dłu go ści fa li po chła nia ne go pro -
mie nio wa nia UV[19,20].

Fil try UVB

Fil try te ab sor bu ją pro mie nio wa nie w za -
kre sie ok. 290 320 nm. Ich ma ksy mal ny po -
ziom po chła nia nia obej mu je naj sil niej ru mie -
nio twór cze pro mie nio wa nie UVB o dłu go ści
fa li ok. 310 nm. Naj czę ściej sto so wa ny mi sub -
stan cja mi fil tru ją cy mi są po chod ne: kwa su p -
ami no ben zo e so we go, kwa su p me to ksy cy na -
mo no we go, kwa su sa li cy lo we go oraz kam fo -
ry. Po chod na kwa su p-ami no ben zo e so we go
za po mo cą wią zań wo do ro wych wią że się
z biał ka mi ke ra ty no cy tów. Sta bil ne po łą cze nia
gwa ran tu ją od por ność pod czas kon tak tu
skóry z wo dą oraz pod czas me cha nicz ne go
ście ra nia. Wy ka za no jed nak, że u ok. 4% po -
pu la cji związ ki te są przy czy ną wy stę po wa nia
re ak cji fo to a ler gicz nych. Z te go wzglę du ich
za sto so wa nie obe cnie zo sta ło w pew nym
stop niu ogra ni czo ne. Ist nie ją rów nież oba wy
do ty czą ce je go po ten cjal ne go dzia ła nia ra ko -
twór cze go[21]. Po chod ne kwa su p me to ksy cy -
na mo no we go są se lek tyw ny mi fil tra mi prze -
ciw sło necz ny mi; po chła nia ją pro mie nio wa nie
w wą skim za kre sie, ale szcze gól nie in ten syw -
nie przy dłu go ści fa li 308 nm. Są one bar dzo
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do brze to le ro wa ne, nie wy wo łu ją podraż nień
skóry. Po chod ne kwa su sa li cy lo we go cha rak -
te ry zu ją się nie wy so kim współ czyn ni kiem ab -
sorp cji (ma ksi mum przy 310 nm) i dla te go są
wy ko rzy sty wa ne w po łą cze niu z in ny mi fil tra -
mi che micz ny mi. Po chod ne kwa su sa li cy lo -
we go nie pe ne tru ją war stwy ro go wej na skór -
ka oraz nie wy wo łu ją podraż nień skóry. Wy -
stę po wa nie aler gii kon tak to wej zda rza się
bar dzo rzad ko[22].

Fil try UVA

Na le żą do nich: po chod ne di ben zo i lo -
me ta nu oraz ben zy li de no kam fo ry. Pierw sza
gru pa związ ków wy ka zu je ma ksi mum ab -
sorb cji przy 355nm. Filtr ten wy ka zu je ma łą
sta bil ność i mo że po wo do wać fo to a ler gicz -
ne za pa le nia skóry, zwy kle jest sto so wa ny
w po łą cze niu z fil tra mi UVB. Wy stę pu je pod
na zwą han dlo wą Par sol 1789® lub Avo ben -
zon. Po chod na ben zy li de no kam fo ry wy stę -
pu je pod na zwą han dlo wą Me xo ryl SX®.
Zwią zek ten jest bar dzo sta bil ny i wy jąt ko wo
sku tecz nie chro ni przed krót szy mi fa la mi
UVA (320-340 nm)[23].

Ist nie je rów nież gru pa związ ków ab sor -
bu ją cych pro mie nio wa nie sło necz ne za rów -
no w za kre sie UVA, jak i UVB. Na le żą do nich
m.in. ben zo fe no ny oraz fe ny lo ben zo tria zo le.
Związ ki te po sia da ją dwa ma ksi ma ab sorp cji,
przy dłu go ści fa li ok. 300 nm i 350 nm. Po -
wszech nie uży wa nym fil trem z tej gru py jest
ben zo fe non 3 (IN CI: Ben zo phe no ne 3), syn.
Oxy ben zo ne[15]. Ti no sorb®M (IN CI:Me thy -
le ne Bis Ben zo tria zo lyl Te tra me thyl bu tyl phe -
nol) ma po stać mi kro ni zo wa ne go fil tra che -
micz ne go. Łą czy w so bie ce chy fil trów mi ne -
ral nych oraz fil trów che micz nych. Dzię ki
zmi kro ni zo wa nej struk tu rze roz pra sza i odbi -
ja pro mie nie UV oraz po chła nia ener gię pro -
mie nio wa nia sło necz ne go. Sub stan cja ta jest
wy so ce fo to sta bil na i po sia da dwa ma ksi ma
ab sorp cji: w za kre sie UVB – przy 306 nm
oraz w za kre sie UVA – przy 348 nm. Ti no -

sorb®S (IN CI: Bis Ethy lhe xy lo xy phe nol Me -
tho xy phe ny Tria zi ne) po chła nia pro mie nio -
wa nie z za kre su 280 380 nm, ma ksi mum ab -
sorp cji wy stę pu je przy dłu go ści fa li 310 i 343
nm[23]. Po wy żej wy mie nio ne fil try sze ro ko za -
kre so we w więk szo ści przy pad ków nie
podraż nia ją skóry oraz nie wy ka zu ją dzia ła nia
aler gicz ne go.

Pro mie nio chron ne sub stan cje na tu ral ne

Ze wzglę du na wzrost za in te re so wa nia
na ryn ku ko sme tycz nym pro duk ta mi po cho -
dze nia na tu ral ne go, co raz więk szą po pu lar -
no ścią cie szą się sub stan cje po cho dze nia ro -
ślin ne go, które po sia da ją zdol ność po chła -
nia nia pro mie nio wa nia ultra fio le to we go. Nie
mo gą one jed nak sta no wić pod sta wy pre pa -
ra tów o wy so kim współ czyn ni ku ochro ny,
ze wzglę du na nie wiel kie wła ści wo ści fo to -
pro tek cyj ne. Zdol ność po chła nia nia pro mie -
nio wa nia ultra fio le to we go cha rak te ry zu je
wie le na tu ral nych skła dni ków ko sme ty ków
np. ma sło Shea, ma sło ka ka o we, olej ar ga -
no wy, olej ma ka da mia, olej se za mo wy. Wła -
ści wo ści fo to pro tek cyj ne wy ka zu ją rów nież
eks trak ty ro ślin ne, m.in. z ko can ki pia sko wej,
kru szy ny eu ro pej skiej, tar czy cy Baj kal skiej,
zie lo nej her ba ty, po rtu la ki po spo li tej, pie -
przu dłu gie go, sza fra nu oraz alo e su[24].

Współ czyn nik ochro ny prze ciw sło necz nej
SPF (ang. sun pro tec tion fac tor) okre śla efek -
tyw ność ochro ny dla da ne go fil tru przed pro -
mie nio wa niem UVB. Okre śla się go mia nem: 

SPF = MED skóry chro nio nej / 
MED skóry nie chro nio nej

MED (ang. mi ni mal ery the ma do se) – to
mi ni mal na daw ka ru mie nio wa, wy wo łu ją ca
za czer wie nie nie skóry. Współ czyn nik pro tek -
cji SPF ozna cza, ile ra zy dłu żej moż na skórę
chro nio ną ba da nym pre pa ra tem pod dać dzia -
ła niu słoń ca, w po rów na niu ze skórą nie chro -
nio ną, bez ry zy ka wy wo ła nia re ak cji ru mie -
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nio wej. Istot ny jest rów nież fakt, że za leż ność
po mię dzy war to ścią SPF, a ilo ścią odbi ja ne go
lub po chła nia ne go pro mie nio wa nia nie jest
wprost pro por cjo nal na. Pre pa rat o współ -
czyn ni ku SPF 15 chro ni skórę przed pro mie -
nio wa niem UVB w 93,3%, o SPF 30 –
w 96,7%, a ko sme tyk o SPF 50 – w 98,3%.
Na le ży rów nież pod kre ślić, że ża den pro dukt
nie mo że za pew nić 100% ochro ny. Ma ksy -
mal ny współ czyn nik SPF de kla ro wa ny na pro -
duk tach fo to pro tek cyj nych wy no si 50[25].

Eu ro pej ski Zwią zek Prze my słu Ko sme -
tycz ne go CO LI PA w 2006 r. za pro po no wał
na stę pu ją ce ka te go rie ochro ny: 
• ni ski sto pień ochro ny – SPF od 6 do 10; 
• śre dni sto pień ochro ny – SPF 15, 20, 25; 
• wy so ki sto pień ochro ny – SPF od 30

do 50 oraz bar dzo wy so ki sto pień
ochro ny – SPF po wy żej 50, umow nie
sy gno wa ny 50+.

Do nie daw na głów nym ce lem sto so -
wa nia pre pa ra tów fo to pro tek cyj nych by ło
unik nię cie opa rzeń sło necz nych, co uzy ski -
wa no po przez sto so wa nie fil trów UVB.
W ostat nich la tach wska zu je się na ko -
niecz ność ochro ny tak że przed szko dli -
wym dzia ła niem pro mie nio wa nia UVA, za -
pew nia jąc tym sa mym skórze ochro nę
w za kre sie fo to sta rze nia i uszko dzeń struk -
tu ry DNA (zmia ny kan ce ro gen ne). In no -
wa cyj nym roz wią za niem jest wpro wa dze -
nie do  pre pa ra tów ko sme tycz nych en zy -
mów na praw czych: fo to lia zy
i en do nu kle a zy. En zy my te przy czy nia ją się
do roz po zna wa nia i usu wa nia uszko dzo -
ne go frag men tu ma te ria łu ge ne tycz ne go,
za po bie ga jąc w ten spo sób nie od wra cal -
nym zmia nom DNA ko mórek skóry[26].

Ko sme ty ki fo to pro tek cyj ne sta no wią
istot ny ele ment ochro ny orga ni zmu przed
ne ga tyw nym dzia ła niem pro mie nio wa nia
sło necz ne go. Ich sto so wa nie ich zmniej sza
ry zy ko wy stą pie nia po pa rzeń sło necz nych
i po waż nych der ma toz, a tak że ogra ni cza

pro ces fo to sta rze nia się skóry. Ko niecz ność
sto so wa nia ochro ny prze ciw sło necz nej de -
ter mi no wa na jest po rą ro ku (na sło necz nie -
niem), sze ro ko ścią ge o gra ficz ną, fo to ty pem
skóry, ale tak że przyj mo wa ny mi le ka mi (za -
rów no o dzia ła niu miej sco wym jak i ogól no -
u stro jo wym), które w wy ni ku eks po zy cji na
pro mie nio wa nie UV mo gą wy wo ły wać ob ja -
wy aler gii skór nych. Do naj bar dziej fo to uw -
raż li wia ją cych le ków za li czyć moż na: sul fo na -
mi dy, te tra cy kli ny, nie ste ry do we le ki prze -
ciw za pal ne, le ki mo czo pęd ne, trój cy klicz ne
le ki an ty de pre syj ne, be ta blo ke ry oraz nie -
które le ki sto so wa ne w le cze niu cu krzy cy.  

Nie jed no krot nie, po trze bę sto so wa nia
do dat ko wej ochro ny przed pro mie nio wa -
niem UV, wy mu sza ją wy ko ny wa ne za bie gi
ko sme tycz ne czy lecz ni cze tj. pro ce du ry la -
se ro we oraz głę bo ko i śre dnio głę bo ko
dzia ła ją ce pe e lin gi. Ze wzglę du na aspekt
fo to pro tek cji ma ją cy zna cze nie w ochro nie
przed głów nym czyn ni kiem od po wie dzial -
nym za sta rze nie eg zo gen ne, ist nie je ko -
niecz ność sto so wa nia fil trów przez ca ły
rok. W ce lu za pew nie nia opty mal nej
ochro ny przed pro mie nio wa niem UV, ko -
niecz ne  jest sto so wa nie wła ści wej ilo ści
pre pa ra tu (zgod nej z za le ce nia mi pro du -
cen ta). Sku tecz ność ochro ny ko sme ty ku
zmniej sza po nad to kon takt z wil go cią, ak -
tyw ność ru cho wa, usu wa nie me cha nicz ne
przez tar cie odzie żą[27].

Po ni żej scha rak te ry zo wa no wy bra ne
pro duk ty z li nii der mo ko sme ty ków mar ki
Eau Ther ma le Ave ne, cha rak te ry zu ją ce się
wy so kim pro fi lem fo to pro tek cji, lek ką kon -
sy sten cją, za wie ra ją ce kom pleks prze ciw u -
tle nia czy (wtór ną fo to pro tek cję), opty mal -
ną to le ran cję dla skóry oraz po sia da ją ce
wy so ki sto pień wo do od por no ści przy ma -
ksy mal nym po zio mie ab sorb cji. Pro dukt
ochro ny prze ciw sło necz nej na le ży apli ko -
wać przed każ dą eks po zy cją na słoń ce. Aby
utrzy mać wła ści wy po ziom ochro ny, apli -
ka cję pro duk tu na le ży czę sto po na wiać,
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zwła szcza po ką pie li, spo ce niu się lub wy -
cie ra niu ręcz ni kiem. Waż nym ele men tem
ochro ny przed ne ga tyw nym wpły wem
pro mie nio wa nia UV jest uni ka nie eks po zy -
cji na słoń ce mię dzy godz. 12.00 a 16.00.
• Flu id Mi ne ral ny SPF50+

Mo że być sto so wa ny do skóry wraż li -
wej, która nie to le ru je fil trów che micz -
nych i sub stan cji za pa cho wych oraz dla
skóry nadre ak tyw nej. Po sia da wy so ki
sto pień ab sorb cji oraz bar dzo lek ką
kon sy sten cję. Pro dukt ten za rów no
chro ni przed nie ko rzy st nym dzia ła niem
pro mie nio wa nia UVA i UVB, ale rów -
nież na wil ża skórę wraż li wą. Po sia da
fo to sta bil ny kom pleks fil trów, pre-to ko -
fe ryl (sil ny prze ciw u tle niacz), a je go ba -
zą jest wo da ter mal na Ave ne (po sia da -
ją ca wła ści wo ści ko ją ce i ła go dzą ce
podraż nie nia). Pro dukt ten wy stę pu je
rów nież w we rsji ko lo ry zu ją ce go flu i du
mi ne ral ny SPF50+.

• Pod kład mio do wy SPF 50 
For mu ła pod kła du ochron ne go SPF 50
z wy so ką ochro ną prze ciw sło necz ną
opie ra się na fil trach mi ne ral nych, które
gwa ran tu ją wy so ką ochro nę przed pro -
mie nio wa niem UVB i UVA. Pre-to ko fe -
ryl – za war ty w skła dzie pre kur sor wi ta -
mi ny E (sil ny prze ciw u tle niacz), chro ni
skórę przed ne ga tyw nym dzia ła niem
wol nych ro dni ków. Pod kład ten po zwa -
la za ma sko wać nie do sko na ło ści skóry,
na wet w przy pad ku ce ry o trud nej bądź
nie ty po wej pig men ta cji. Jest de dy ko wa -
ny przede wszy st kim oso bom o skórze
nadwraż li wej. Po nad to jest hy po a ler -
gicz ny, bez za pa cho wy i nie za wie ra pa -
ra be nów. Wy stę pu je rów nież ja ko pod -
kład pia sko wy SP50.

• Krem SP50+
Prze zna czo ny dla osób o skórze wy jąt -
ko wo wraż li wej. Za pew nia opty mal ną
ochro nę przed pro mie nio wa niem
UVB i UVA. Jest bo ga ty w wo dę ter -

mal ną Ave ne. Dzię ki aksa mit nej kon sy -
sten cji na tych miast za pew nia skórze
uczu cie kom for tu.

Oprócz wy mie nio nych kre mów i flu i -
dów, mar ka Ave ne po sia da bo ga tą ga mę
pro duk tów z sze ro kim spek trum fil trów
prze ciw sło necz nych (nie tyl ko SP50+ i nie
tyl ko do twa rzy) do sto so wa nych do po szcze -
gól nych ty pów cer oraz - co cen ne - wy bra -
nych pro ble mów skór nych, co czy ni mar kę
wio dą cym pro du cen tem ko sme tycz nym.  
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